Výběrové řízení – zadavatel Obec Dunajovice

Výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:

Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125
Rekonstrukce – výměna elektroinstalace
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
00512974
CZ00512974
Pan František Uhlíř, starosta
Pan František Uhlíř

Informace o druhu a předmětu zakázky
Zadavatel hodlá zadat zakázku na elektroinstalační práce
Rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny
Na pozemku parc.č. st. 125 v k. ú. a obci Dunajovice.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to jest do čtvrtka 27. 8. 2015 do 16:30 hodin. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty
nebudou v rámci činnosti hodnotící komise otevřeny.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na
adresu zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání
žádosti lze žádosti odevzdat do 16:30 hodin (mimo úřední hodiny OÚ Dunajovice Po 8:00 – 11:00
hod. a St 15:00 – 17:30 hod je nutné, při osobním podání nabídky, z důvodu možné nepřítomnosti
starosty obce, se spojit na tel.: 602 491 551 a dohodnout čas osobního předání nabídky). Jiné
doručení není považováno za řádné podání žádosti. Adresa zadavatele je: Obec Dunajovice,
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem
dodavatele a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
„REKONSTRUKCE – výměna elektroinstalace BUDOVY VODÁRNY OBCE DUNAJOVICE
NA P. Č. ST. 125“
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Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno
pořadové číslo.
Hodnotící kritérium
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle
následujícího kritéria:
-

Nejnižší nabídková cena

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Pro zadání
zakázky platí, že bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne ve čtvrtek
27.8.2015 ve večerních hodinách (nejdříve po 19:00 hodině) zastupitelstvem obce.
Kvalifikační požadavky zadavatele na uchazeče o zakázku
I. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
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zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz příloha)
II. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, ne starší 90 dnů
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, (tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku pro „provádění
staveb“).
c) Kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování; stavby elektrických
zařízení a elektroinstalační práce
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
III. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování a
stavby elektrických zařízení a elektroinstalační práce. Uchazeč může doložit osvědčení o vzdělání
a odborné kvalifikaci odpovědného zástupce,
b) reference ze 3 obdobných staveb – uchazeč doloží seznam provedených instalací nebo
rekonstrukcí elektroinstalací provedených dodavatelem za posledních 5 let, tyto reference musí
zahrnovat cenu, termín a místo,
Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté
kopii.
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IV. Ostatní předpoklady
Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s projektovou dokumentací na „Rekonstrukce
elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125“, a „Časovým
harmonogramem prací“.
Projektová dokumentace a ostatní dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových
stránkách www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné zakázky, nebo budou poskytnuty na CD
nosiči.
Ostatní záležitosti:


Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.



Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.



Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.



Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Těšíme se na Vaši nabídku.

V obci Dunajovice dne 12. 8. 2015

podepsal
Františe Digitálně
František Uhlíř
2015.08.13
k Uhlíř Datum:
09:05:08 +02'00'

...............................................
František Uhlíř, starosta obce

Příloha: Zadávací dokumentace

