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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu

„Oprava kapličky v centru obce Karlovice a úprava jejího okolí na pozemku parc.
č. st. 225/2 a parc. č. 1053 v k. ú. Karlovice ve Slezsku“
Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele: Obec Karlovice
Zastoupená paní Janou Helekalovou – starostkou obce
IČ: 00296112
Sídlo:Karlovice 138, Karlovice, PSČ 793 23
Tel.:  554 725 392
e-mail: starostka@karlovice.eu
Kontaktní osobou ve věcech zadávacího řízení je: Mgr. Kateřina Kočí
Tel.:  554 725 391
e-mail: koci@karlovice.eu

2. DRUH

A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2. 1. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Stavební práce
2. 2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Oprava kapličky v centru obce Karlovice a úprava jejího okolí na pozemku parc. č. st.
225/2 a parc. č. 1053 v k.ú. Karlovice ve Slezsku“
2. 3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu zadávacího řízení: CPV: 45450000-6 Ostatní dokončovací stavební činnost
2. 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 515.000,- Kč bez DPH.
2. 5. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava kapličky v centru obce Karlovice a
úprava jejího okolí na pozemku parc.č. st. 225/2 a parc. č. 1053 v k.ú. Karlovice ve Slezsku , která
zahrnuje:
-

Oprava kapličky

-

Úprava parčíku

-

Přesun pomníku
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Rozsah plnění předmětu veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr zapracovaným do
položkového rozpočtu, který upřesňuje rozsah požadovaných prací.
Další bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci a v její příloze dokumentaci stavebních prací, zpracované Ing. Arch. Lubomírem
Dehnerem, Studio –D, Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171.

3. LHŮTA A MÍSTO PROVEDENÍ STAVBY
TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1.

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění
3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby: Srpen 2011
3.1.2. Požadovaný limitní termín dokončení stavby: do 30. 10. 2011
3. 2.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je obec Karlovice, okres Bruntál, poz. parc. č. st. 225/2 a parc. č. 1053 v k. ú.
Karlovice ve Slezsku

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO
PLNĚNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4. 1. ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Dodavatel je povinen, nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek, prokázat svoji
kvalifikaci.
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v tomto rozsahu:
§ 53 – Základní kvalifikační předpoklady
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1, písm. a) až l)) zákona
prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč
splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) až l) zákona
§ 54 – Profesní kvalifikační předpoklady
a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 54 zákona
uchazeč doloží:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v nich uchazeč zapsán, v
originálu nebo úředně ověřené kopie – doklady nesmějí být starší 90 kalendářních dnů
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci – doložit originály nebo úředně ověřenými kopiemi
 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb.
v platném znění v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, jako osoby odpovědné za
odborné vedení prováděné stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů – doklad doložit v úředně ověřené kopii
4. 2. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle §
55 zákona doloží:
 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě. Tento předpoklad pro plnění této veřejné zakázky prokáže
uchazeč předložením kopie pojistné smlouvy s potvrzením platnosti této pojistné smlouvy
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příslušnou pojišťovací institucí. Limit pojištění musí být minimálně 1 000.000,- Kč a doba
pojištění musí být sjednána na celou lhůtu výstavby této veřejné zakázky.
4. 3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který podle § 56 zákona
doloží:
 seznamu alespoň dvou zakázek obdobného charakteru, tzn. provedených dodavatelem v
posledních 3 letech
Ostatní údaje nutné ke splnění kvalifikačních předpokladů jsou obsahem textové části zadávací
dokumentace.

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA REALIZACI TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1.

Požadavky na realizaci předmětu veřejné zakázky jsou obsahem dokumentace stavebních a
prací, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace

6. POŽADAVKY NA FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

6.1.

1

Závazná struktura nabídky veřejné zakázky
Úvodní list nabídky s informací o uchazeči ( Příloha č. 1. ZD )

Krycí list nabídky – příloha č. 1 zadávací dokumentace (ZD), podepsaný oprávněnou osobou
2

Kvalifikační dokumentace

Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 ZD
3

Oceněný výkaz výměr

Ocenění položkového rozpočtu předmětu veřejné zakázky (oceněný výkaz výměr) podepsaný
oprávněnou osobou uchazeče
4

Nabídková cena ( příloha č. 2 ZD )

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář - Nabídková cena
5

Podepsaná smlouva ( Příloha č. 3 ZD)

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče podepsanou smlouvu o dílo, která je součástí této
zadávací dokumentace (příloha č.3)
6

Formulář Seznam subdodavatelů (příloha č.4 ZD)

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný podepsaný formulář Seznamu dodavatelů.
7

Prohlášení o vázanosti nabídky

Čestné prohlášení, že je uchazeč vázán celým obsahem své nabídky po dobu zadávací lhůty,
podepsané oprávněnou osobou tj. do 31. 08. 2011
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Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán
uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární
osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídková cena bude posuzovaná podle výše nabídkové ceny vč. DPH, která musí být označena jako
nepřekročitelná a musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který musí zahrnovat všechen
požadovaný rozsah této veřejné zakázky. Pořadí jednotlivých cen nabídek se stanoví od nejnižší
nabídkové ceny vzestupně, kdy pro zadavatele je nejvýhodnější nabídkou ta, s nejnižší nabídkovou
cenou.

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
9. 1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 18. 07. 2011 v 14.00 hod.
9. 2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně do podatelny Obecního úřadu Karlovicích, a to v pracovních
dnech Po a St od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 17:00 hodin, v Út a Čt od 8:00 hod. do
11:30 hod.
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou
na adresu Obecní úřad v Karlovicích, Karlovice 138, Karlovice, PSČ 793 23, a to před termínem
uplynutí lhůty, tj. do data 18. 07. 2011 doporučeným dopisem s potvrzenou doručenkou. Avšak riziko
zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, vlivem
poštovní přepravy nebo jiných obdobných doručovacích služeb, nese dodavatel.
Nabídka uchazeče bude doručena v listinné podobě v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“.
Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení – „Oprava kapličky v centru obce
Karlovice a úprava jejího okolí na pozemku parc .č. st. 225/2 a parc. č. 1053 v k.ú. Karlovice ve
Slezsku“. Obálka musí obsahovat jméno a adresu účastníka. na kterou je možno poslat oznámení
podle §71 odst. 6 zákona (nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Osoba oprávněná převzít nabídku za zadavatele je přítomná pracovnice podatelny Obecního úřadu v
Karlovicích
9. 3. Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje
její fyzické převzetí podatelnou Obecního úřadu v Karlovicích, na adrese sídla zadavatele.

10. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne:
zadavatele zasedací místnost v 1.NP.

pondělí 18. 07. 2011 ve 14.00 hod. v sídle

Obec Karlovice
Oprava kapličky v centru obce Karlovice a úprava jejího okolí na pozemku parc.č. st. 225/2 a parc. Č. 1053 v
k.ú. Karlovice ve Slezsku

Strana 5 (celkem 6)

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci
zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
11. 1. ADRESA PRO VYDÁNÍ A VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace bude vydána zájemci o tuto veřejnou zakázku, pouze na adrese: Obecní
úřad v Karlovicích, Karlovice 138, Karlovice, PSČ 793 23
Zadavatel nebude zadávací dokumentaci zasílat!
Vyžádání zadávací dokumentace je možné jen na adrese kontaktní osoby ve věcech zadávacího
řízení uvedené v čl. 1 této výzvy.
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat:
Název veřejné zakázky
Název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby
Sídlo (včetně PSČ)
IČ
DIČ
Poštovní adresa pro písemnou komunikaci
Kontaktní osoba (jméno a funkce)
Tel., e-mail
Takto vyplněnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zašlete na adresu kontaktní osoby:
Kontaktní adresou ve věcech předání zadávací dokumentace je
Tel.:  554 725 391
e-mail: koci@karlovice.eu

11. 2. LHŮTY PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však
5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být
písemná (za písemnou se považuje i elektronická forma - zaslaná na výše uvedenou kontaktní
elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena.
Dodavatelům, kteří si zadávací dokumentaci vyžádají, po uplynutí zákonné lhůty, nemusí být zadávací
dokumentace vydána.
11. 3. LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese zadavatele. Zadavatel nebude
zadávací dokumentaci zasílat poštou.
Lhůty pro vyzvednutí zadávací dokumentace jsou stanoveny zákonem a zadavatel v tomto řízení tuto
poskytne do 2 dnů ode dne doručení žádosti. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna
nebo pracovního klidu, posunuje se poslední den lhůty na první následující pracovní den.
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Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou
budou zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a úplnost této
adresy odpovídá dodavatel.
12. 4. ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Za poskytnutí zadávací dokumentace nepožaduje zadavatel úhradu nákladů za zpracování
zadávací dokumentace a reprografické práce.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na adrese zadavatele.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 10 kalendářních dnů.

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována, plochy jsou veřejně přístupné a uchazeči o
tuto veřejnou zakázku si místo plnění mohou dle svých potřeb a zájmů

15. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu soutěže
zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit nejpozději do uzavření smlouvy
nevracet uchazečům podané nabídky
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku
f. upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici
g. stanovit obchodní podmínky do smlouvy o dílo
h. a ukládá povinnost vybranému uchazeči uzavřít smlouvu o dílo do tří dnů od
vyrozumění o přidělení zakázky tomuto uchazeči
i. neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do doby, pokud nebudou připsány finanční
prostředky na účet zadavatele z bankovních úvěrů, nebo pokud zadavatel nebude mít
doručené rozhodnutí o přidělených dotačních finančních prostředcích.
a.
b.
c.
d.
e.

V Karlovicích dne 01. 07. 2011
Za zadavatele:

Jana Helekalová
starostka obce

Příloha: Zadávací dokumentace (ZD)
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