NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE“
Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) s elektronickým podáním nabídek

Spolufinancováno s podporou dotačního titulu IROP – CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_076/0013025
VEŘEJNÝ ZADAVATEL – OBEC LÁNY
Sídlo:
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
IČ:
00243981
DIČ
CZ0243981
Zastoupený:
Karel Sklenička, starosta obce
kontakt:
Telefon: (+420) 313 502 041,
E-mail: info@obec-lany.cz
Poznámka:
Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 Zákona rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících
se zadávacím řízením dále uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a
jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.
Zástupce nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo
vydat rozhodnout o námitkách.
Tímto ustanovením zástupce není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržení pravidel stanovených Zákonem.
OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ A ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Název
STAVAŘI s.r.o.
Sídlo:
Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:
27871754
Kontakt:
tel.: +420 739 455 632
e-mail: info@stavari.eu
Autorizovaná osoba zpracovatele PD : Ing. Kamil Hladký, a.č. ČKAIT : 0008927

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Obec Lány, jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona, zahajuje toto zjednodušené podlimitní řízení na v Veřejnou
podlimitní zakázku na stavební práce s názvem: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v souladu
s § 53, odst.1 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele obce Lány: https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00243981 čímž vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a účastníky v zadávacím řízení
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky,
resp. následně dodavateli zadávacího řízení, bude probíhat elektronicky, primárně prostřednictvím uvedeného
elektronického nástroje, příp. jiným vhodným způsobem, který ale naplní povinnost elektronické komunikace.
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i v průběhu
plnění předmětu veřejné zakázky výhradně český jazyk.
Obsah
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Zadávací dokumentace
Lhůta pro podání nabídek a forma zpracování nabídky
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Údaje o hodnotících kritériích
Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE
I.

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁZEV ZAKÁZKY
„NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE“
DRUH ZAKÁZKY
Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s § 53 Zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení s
elektronickým podáním nabídek prostřednictvím profilu zadavatele a elektronického nástroje https://www.vhodneuverejneni.cz
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ZAKÁZKY stanovený v souladu s § 16 Zákona
v CZK bez DPH: 6 700 tis. - na základě odborného odhadu objemu prací (rozpočet stavby)
FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY
Financování zakázky je založeno na prostředcích zadavatele a podpory z Integrovaného regionálního operačního programu
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
CPV 45000000-7 Stavební práce
CPV 45300000-0 Stavební montážní práce
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a montáž související s realizací stavby „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
HASIČSKÉ ZBROJNICE“ přičemž stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO.01 Demolice části objektu a části střechy
SO.02 Novostavba části objektu a střechy
Inženýrské objekty:
SO.100 Přeložka přípojky NN (realizace ČEZ Distribuce, a.s.)
Podrobnou specifikaci předmětu zakázky obsahuje Projektová Zadávací dokumentace včetně jejích příloh
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Obec Lány, Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány
Katastrální území: Lány (679046)
Parc.č.: st.389 – objekt hasičské zbrojnice (vlastní objekt č.p. 316)
Parc.č.: 792/5 – prostranství kolem objektu (dopojení kanalizace, chodník podél ul. Křivoklátská)
Podrobný popis pozemků dotčených stavbou je uveden v Projektové dokumentaci
DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Předpokládaný termín zahájení stavby (dle klimatických podmínek): IV-V / 2020 – dle klimatických podmínek Předpoklad
dokončení stavby je dle PD do 2 let od zahájení stavby.
UVEŘEJNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým způsobem, a to
prostřednictvím „Profilu zadavatele“ https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00243981

II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k podání nabídky a jde o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, k prokázání splnění
kvalifikace dodavatele a blíže vymezuje obsah vybraných ustanovení zákona pro veřejné podlimitní zakázky. Náležitosti
zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními zákona.
Přílohy Zadávací dokumentace tvoří Projektová dokumentace stavby a Výkaz výměr odpovídající projektové dokumentaci pro
provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Další přílohy tvoří návrh SoD, vzory čestných prohlášení a příslušná rozhodnutí správních orgánů včetně závazných stanovisek.
III.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro doručení nabídek končí:

8.6 2020 v 13:30 hodin

Nabídka bude přijata pouze v elektronické podobě v českém jazyce ve formátech Microsoft Office (Word, Excel), PDF, JPEG,
GIF, …. Je možné použít kompresi v ZIP archivu, prostřednictvím Profilu zadavatele obce Lány.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne
v souladu s ustanovením § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Forma zpracování nabídky, stanovení nabídkové ceny a ostatních požadavků zadavatele je podrobně popsáno v Zadávací
dokumentaci.
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IV.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel

požaduje
požaduje
požaduje
požaduje

splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona
splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona
splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Prokázaní splnění způsobilosti, kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele je podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.
V.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je v souladu § 114 ekonomická výhodnost nabídky, a to na základě
nejvhodnějšího poměru nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality (zkušenost dodavatele formou počtu relevantních referenčních
listů (osvědčení objednatele))
Způsob hodnocení nabídek je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.
VI.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Jsou v souladu s § 89 Zákona upraveny především předmětem zakázky specifikovaným Projektovou dokumentací. Dále pro ně
platí normy a platné předpisy pro předmět zakázky obecně, včetně požadavků plynoucích ze Stavebního povolení č.j.
1119/328/330/19/OV/Či
JISTOTA
Zadavatel nepožaduje, aby účastníci ZŘ k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli
zadavateli jistotu
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu (příloha ZD) - podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Dle § 53 odst. 5 a § 98 odst. 3 ZZVZ musí být vysvětlení ZD uveřejněno nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
nabídek, tzn. že dodavatel musí doručit žádost o vysvětlení nejméně 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání
nabídek, a to elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je přístupné po dohodě se starostou obce a
dodavatelům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
VĚCNÉ VYMEZENÍ PODDODÁVEK
Zadavatel nevymezuje
UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit rozhodnutí o výběru dodavatele a o vyloučení účastníka
zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí považuje za doručené všem účastníkům zadávacího
řízení okamžikem jejich uveřejnění.
ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v
rozsahu 90 kalendářních dnů
OSTATNÍ INFORMACE
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, Všechny náklady související s
přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky. Účastníkům v takovém případě
nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 Zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným
účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
V Ústí nad Labem, dne 20.5 2020

………………………………………………………
Podpis
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