VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce
Studnice“
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Obec Studnice
Studnice 66, 683 08 Studnice u Vyškova
00 29 23 38
801 – obec
Bc. Jaroslav Fládr, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:

Milana Štěpánková, zástupce zadavatele 680 01 Boskovice, Kpt.
Jaroše 29.
tel: 776 874 794
stepankova@europroject.cz

Projektovou dokumentaci
zpracoval:

Ing. Veronika Dordová, Hrnčířská 8, 682 01 Vyškov

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Stavební úpravy stanice ke zvýšení
akceschopnosti JSDH obce Studnice“ spolufinancovaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Číslo a název prioritní osy: SC 06.1
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony dle 36. Výzvy IROP – STANICE IZS – SC 1.3 pod
registračním číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003609.
Druh zakázky dle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Dle ustanovení § 27 odst. b zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“).

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav požární zbrojnice parc. č. 312 k. ú.
Studnice za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádné události. Realizace projektu spočívá
ve změně vnitřní dispozice v 1. NP, kdy dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor
stávající denní místnosti. V současné době je stávající šatna nevyhovující, svoji velikostí neodpovídá
počtu členů výjezdové jednotky. Denní místnost a samostatná kancelář velitele budou z důvodu
rozšíření šatny přesunuty do půdní vestavby. V podkroví se umístí sociální zařízení. Součástí projektu
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je provedení nového střešního pláště včetně osazení střešních oken a instalace klimatizace. Vznik
nové denní místnosti a kanceláře velitele povede k dostatečnému zajištění činnosti jednotky.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách Zadávací dokumentace, konkrétně
příloha č. 7 Výkaz výměr, příloha č. 3 Projektová dokumentace.

2.1. Místo plnění:
Stávající objekt hasičské zbrojnice č. p. 214 na pozemku par. č. 312 k. ú. Studnice u Vyškova.

3. 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.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
Výzva
k
podání
nabídky
je
zveřejněna
http://www.obec-studnice.cz/edeska/show/16

na

úřední

desce

obce

Studnice,

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:

15. 03. 2018 do 16:00 hodin.
Poštou se nabídka podává na adresu:
Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice u Vyškova
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně
doručit na adresu sídla zadavatele: Obec Studnice, Studnice 66,
683 08 Studnice u Vyškova
Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních
dnech:
o Pondělí: 8.00 hod. - 11.30 hod., 12.15 hod. - 16.30 hod.
o Středa: 8.00 hod. - 11.30 hod., 12.30 hod. - 18.30 hod.

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.
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5. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK
Termín otevírání obálek:
Místo konání:

5.1

15. 03. 2018 do 16:05 hodin.
Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice u Vyškova
zasedací místnost

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek

Za každého účastníka zadávacího řízení se může otevírání obálek zúčastnit jeden zástupce a to buď
statutární zástupce uchazeče (tento se prokáže průkazem totožnosti), nebo osoba tímto statutárním
zástupcem zplnomocněná (tento se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí).

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI
Uchazeč v rámci své nabídky prokáže splnění:
-

Základní způsobilosti dle § 74 zákona
Profesní způsobilosti dle § 77 zákona
Ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona
Technické kvalifikace dle § 79 zákona

Dodavatel splnění způsobilosti prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje. Podrobně jsou podmínky pro
prokázání způsobilosti a požadavky na zpracování nabídky uchazeče specifikovány v Zadávací
dokumentaci.

6.1

Důsledek nesplnění způsobilosti

Zadavatel posoudí prokázání splnění způsobilosti dodavatele dle § 39 zákona o zadávání veřejných
zakázek. Nesplní-li dodavatel způsobilost v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 88, bude podle § 48 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím
řízení.

7.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH

7.1

Způsob hodnocení

Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak,
že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální
hodnotu.
Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky bez DPH bodovací metodou. Celková
výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
Nejnižší nabídková cena
--------------------------------------------- x 100 (bodů)
Hodnocená nabídková cena
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 000 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel sděluje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvýše přípustná.
Pokud účastník zadávacího řízení předloží cenovou nabídku s vyšší částkou než je
předpokládaná hodnota veřejné zakázky, může být tato nabídka vyloučena z dalšího
hodnocení pro nesplnění max. stanovené přípustné ceny.

Přehled CPV Kódů
45000000-7 Stavební práce

8. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je v souladu s ustanovením § 40 zákona vázán svou nabídkou po dobu 120 dnů.

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Způsob zpracování nabídky uchazeče se bude dále řídit dle § 107 zákona.
Nabídky budou podány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem
a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Nedílnou součástí této výzvy je přiložená Zadávací dokumentace vč. příloh, která podrobně
specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky.
Obec Studnice
Studnice 66
683 08 Studnice u Vyškova

V Boskovicích dne 23. 2. 2018
Milana Štěpánková
Zástupce zadavatele
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