Rozšíření víceúčelového sálu ve Studnicích

Ve Studnicích, dne 19. 9. 2016

Výzva k podání nabídky
a k prokázání splnění kvalifikace
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
„Rozšíření víceúčelového sálu ve Studnicích“ – v rámci dotačního programu z rozpočtu Jihomoravského
kraje Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pod názvem

„Rozšíření víceúčelového sálu ve Studnicích“

Výběrové řízení bude provedeno na základě podmínek programu: Program rozvoje Jihomoravského kraje, jehož
řídícím orgánem je Jihomoravský kraj. Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro
podání nabídek vyzvaných zájemců, v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka),
jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 6.000 000,- Kč bez DPH.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na
zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními
zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

1. Údaje o zadavateli:
Zadavatelem je:
Název:

„Rozšíření víceúčelového sálu ve Studnicích“

Sídlo:

Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice

IČ:
Právní forma
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:

00 29 23 38
obec
Bc. Jaroslav Fládr, starosta obce

2.

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
tel: 776 874 794
stepankova@europroject.cz

Vymezení předmětu plnění, předpokládaný rozsah prací:

Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího víceúčelového sálu o přísálí a zmenšení
zázemí restaurace v 2.NP, výměna zařizovacích předmětů a dveří v 2.NP, uzavření prostoru schodiště
a provedení stavebních úprav v 1.NP a 2.NP v souladu s požárně bezpečnostním řešením, dále bude
provedena výměna stropu. Budova, v níž se sál nachází, je situována v centru obce Studnice,
v zastavěném území. Zpevnění stropu je specifikováno v Položkovém rozpočtu, kde jsou více
specifikovány i materiály a množství k provedení výměny, viz příloha č. 7.2 Slepý položkový rozpočet –
zpevnění stropu.
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Předmětem veřejné zakázky jsou následující další stavební činnosti:
 Kompletní obložení všech záchodů (pánské, dámské, personál) kachličkami do výše 2 m a
taktéž položení nové dlažby
 Výměna sanitárního vybavení na všech záchodech a v kuchyni
 Natažení nové elektroinstalace v sále, kuchyni a na záchodech
 Výměna všech svítidel v sále a v nálevně
Lokalita: Studnice 17; parc. č. 324 k. ú. Studnice.
Předpokládaná hodnota celkem 1 200 000,00 Kč bez DPH.
Technické podmínky:
 Rozšíření víceúčelového sálu je specifikováno v Projektové dokumentaci, která je zpracovaná
Ing. Veronikou Dordovou, Hrnčířská 8, Vyškov, 682 01 v příloze č. 3 a také v Položkovém
rozpočtu (příl č. 7), který je zpracován v rozsahu technických parametrů. Zpevnění stropu je
specifikováno v Položkovém rozpočtu – zpevnění stropu (příl. č. 7.2), kde jsou více
specifikovány i materiály k provedení výměny.
 Dojde ke změně vnitřní dispozice budovy v 2.NP rozšířením víceúčelového sálu o přísálí
a zmenšením zázemí restaurace. Budou vyměněny zařizovací předměty na stávajících
sociálních zařízeních a vymění se i dveře v celém 2.NP. Rovněž dojde k uzavření schodiště
vybudováním nové prosklené stěny v 2.NP. Budou provedeny úpravy v souladu s novým
požárně bezpečnostním řešením, a to: zrušení výkladce v chodbě v 1.NP, výměna dveří
ústících do chodby v 1.NP za požární uzávěry druhu a odolnosti alespoň EI 30 DP3-C, zřízení
vnitřního odběrného místa na chodbu v 2.NP v blízkosti schodiště (hydrantový systém typu D)
a vybavení částečné chráněné únikové cesty nouzovým osvětlením.
Položkový rozpočet a Projektová dokumentace jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace
a jsou dodány v elektronické podobě.
3. Doba a místo plnění:
Doba plnění:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy
Požadovaný termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 11. 2016.
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín.
Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto
termínu, ale nikoliv po tomto termínu.
Místo plnění veřejné zakázky:
Obec Studnice, Studnice 17, 683 08.
Jedná se o parc. č. 324 k. ú. Studnice.
4. Způsob placení:
Způsob placení za provedené práce je podrobně uveden v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příl. č. 4),
který je přílohou zadávací dokumentace.
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5. Informace o poskytnutí zadávací dokumentace
Kontaktní a pověřenou osobou výkonem zadavatelských činností je: Milana Štěpánková,
stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
Uchazeč si může vyžádat Zadávací dokumentaci u kontaktní a pověřené osoby výkonem
zadavatelských činností: Milana Štěpánková, stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794,
Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
Zadávací dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti odeslané na e-mailovou
adresu stepankova@europroject.cz, kontaktní a pověřené osoby výkonem zadavatelských činností,
nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Výzva k podání nabídky je zveřejněna na úřední desce obce Studnice, odkaz http://www.obecstudnice.cz/edeska/show/16
6. Místo a lhůta pro podávání nabídek:
Poštou v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:
Obec Studnice,
Studnice 66
683 08
Osobně v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:
Obec Studnice,
Studnice 66
683 08
Nabídky lze podat nejpozději do 3.10. 2016 do 9.00 hod na výše uvedené adrese.
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu zadavatele po předchozí telefonické
domluvě s panem starostou Bc. Jaroslavem Fládrem mobil: +420777 711 332
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do
zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči.
7. Termín otvírání obálek a hodnocení nabídek:
Termín: 3.10. 2016 v 9:10 hod,
Místo konání: Obec Studnice, Studnice 66, 683 08
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek:
Zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.
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8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:
Dle § 43 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. jsou uchazeči svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty,
která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může
zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle §82 odst. 4
nebo do zrušení zadávacího řízení.
9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Požadavky na prokázaní kvalifikačních předpokladů je přesně specifikováno v zadávací dokumentaci,
kterou si může žadatel vyžádat u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
10. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
-

nejnižší nabídková cena bez DPH

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny.
11. Nedílnou součástí této výzvy je přiložená zadávací dokumentace, která obsahuje, mimo
jiné, další požadavky zadavatele na zpracování nabídky. Přílohy zadávací dokumentace: položkový
rozpočet; projektová dokumentace, krycí (titulní) list; kontaktní osoba; čestné prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů a dle § 68 odst. 3; návrh smlouvy o dílo, obsahující závazné
obchodní podmínky; jsou dodány v elektronické podobě na přiloženém nosiči CD.
12. Podmínky zrušení výběrového řízení:
Výběrové řízení lze zrušit bez uvedení důvodů.
Zadavatelem je:

Obec Studnice,
Studnice 66
683 08
Zastoupena: Bc. Jaroslav Fládr, starosta obce

…………………………………………………
Milana Štěpánková
Pověřená osoba výkonem zadavatelských
činností na základě příkazní smlouvy
Přílohy výzvy:
1) zadávací dokumentace k výběrovému řízení
2) nosič CD s přílohami k zadávací dokumentaci
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