
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01  Čáslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              

Věc: „zateplení zdravotního střediska Močovice“
Datum: 7.5.2014

Obec Močovice si vás dovoluje vyzvat k  podání nabídky na níže uvedenou zakázku.

Výzva k     podání nabídky   
na zakázku malého rozsahu

Zateplení zdravotního střediska Močovice

ZADAVATEL
Obec Močovice
zastoupená starostou obce, Ing.Milanem Kosem
sídlo: Močovice 26, 286 01  Čáslav
IČ:  00640077
kontaktní osoba   – Miroslav Kořínek (místostarosta)
tel. 733150362
e-mail: miroslav.korinek164@seznam.cz

mailto:miroslav.korinek164@seznam.cz


PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této zakázky je zateplení objektu zdravotního střediska (Močovice č.p. 96) včetně 
výměny oken, dveří. Rozsah díla je dále vymezen výkazem výměr, projektovou dokumentací a 
podmínkami zadávací dokumentace.

PŘEDPOKLÁDANÁ  HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 729.000,- Kč bez DPH. 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek a končí dne 26.5. 2014 v 12.00 hodin předáním obálek s nabídkami.
Nabídky budou podávány poštou nebo osobně na adresu: Miroslav Kořínek, Močovice 164, 286 01 
Čáslav,tel. 733 150 362 

ZÁKLADNÍ  HODNOTÍCÍ  KRITÉRIA 
Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.

TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Jedná  se  o  zakázku malého  rozsahu.  Nejedná  se  o  zadávací  řízení  v režimu Zákona  o  veřejných 
zakázkách.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Předložené nabídky budou zpracovány v českém jazyce.

ZDROJ FINANCOVÁNÍ
Tento projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

   
           Ing.Milan Kos
     starosta obce Močovice

Příloha:  
- zadávací dokumentace
- výkaz výměr CD
- projektová dokumentace



Zadávací dokumentace
akce  „zateplení zdravotního střediska Močovice“

1. Indentifikační údaje zadavatele

Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
Zastoupená starostou obce: Ing. Milan Kos
IČO:  00640077
DIČ: není plátcem DPH

kontaktní osoba   – Miroslav Kořínek 
tel. 733150362
e-mail: miroslav.korinek164@seznam.cz

 

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

 Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  je  zateplení  zdravotního  střediska  v Močovicích,  které 
spočívá  v  provedení  zateplení  vnějších  stěn,  výměny  oken,  dveří  a  parapetů  a  provedení 
nového opláštění  (fasády)  objektu.  Součástí  prací  je  dále  odvoz suti  na  skládku.  Podrobná 
specifikace zakázky vychází z výkazu výměr a projektové dokumentace. 

 Místem plnění je objekt zdravotního střediska číslo popisné 96, k.ú. Močovice.
 Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v české 

republice v době provádění díla.
 Dodavatel po vyzvednutí komplexní zadávací dokumentace této veřejné zakázky musí

prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před podáním své nabídky 
vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti.

POZOR  –  zakázka  bude  realizovaná  pouze  v případě,  že  na  uvedenou  akci  bude 
zadavateli poskytnuta podpora v rámci programu OPŽP !

2.  Prohlídka místa plnění a dodatečné informace

 Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě na tel.č. 733150362 (Miroslav Kořínek 
– místostarosta). 

 Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k 
vyjasňování  zadávací  dokumentace,  je  zájemce  povinen  své  dotazy  k  technickým  nebo 
zadávacím podmínkám uplatnit písemně u zadavatele.

 Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
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dokumentaci za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Žádost musí být 
písemná  a  musí  být  doručena  zástupci  zadavatele,  a  to  na  adresu  uvedenou  v odstavci  1. 
identifikační údaje.

 Zadavatel  odešle  dodatečné  informace  k  zadávacím  podmínkám,  případně  související 
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

 Dodatečné  informace,  včetně  přesného  znění  požadavku  na  dodatečné  informace,  odešle 
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení stavebních prací :    1.7. 2014
Dokončení stavebních prací:  31.8.2014

4.Kvalifikační předpoklady
Kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který předloží,

 kopii  výpisu  z  obchodního  rejstříku,  pokud  je  v  něm zapsán,  či  výpis  z  jiné  obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán; 

 kopii  dokladu  o  oprávnění  k  podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v  rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;  uchazeč předloží  kopii  živnostenského listu  pro 
provádění staveb (případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého budou požadované 
údaje patrné). 

5.  Lhůta a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta
 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 

nabídek a končí dne 26.5. 2014 v 12.00 hodin předáním obálek s nabídkami.
 Nabídky budou podávány poštou nebo osobně na adresu: Miroslav Kořínek, Močovice 164, 

286 01  Čáslav,tel. 733 150 362 
 Nabídky  budou  doručeny  v uzavřených  obálkách  označených  názvem  veřejné  zakázky 

„zateplení zdravotního střediska Močovice   - soutěž“ NEOTVÍRAT a označená adresou 
uchazeče.

 Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 
2 měsíce

6.  Otevírání obálek s nabídkami
 Otevírání  obálek  s nabídkami  se  uskuteční  28.5.2014 v 17.00 hodin  v zasedací  místnosti 

Obecního úřadu Močovice.
 Otevírání  obálek  mají  právo  být  přítomni,  kromě  zadavatele,  a  členů  hodnotící  komise,  

zástupci uchazečů (max. dvě osoby od jednoho uchazeče) a zástupci SFŽP. 

7.  Způsob hodnocení nabídky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

8.  Obchodní podmínky
 Zálohy – zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 Splatnost  daňových  dokladů  –  bude  stanovena  30  dnů ode  dne  doručení  daňového 

dokladu zadavateli.



 Pozastávka plateb – platby budou probíhat až do výše 95% ceny plnění veřejné zakázky. 
Zbývajících 5% bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí.

 Záruční lhůty – zadavatel požaduje záruku v délce:   60 měsíců
 Vícepráce  provedené  zhotovitelem  bez  písemného  souhlasu  objednatele  nebudou 

zhotoviteli  uhrazeny,  vyjma  případů,  kdy  objednatel  provedení  takových  víceprací 
dodatečně písemně schválí.

 závaznosti podmínek - uchazeč prokazuje čestným prohlášením, že:

„Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací
dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou
pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit.“

Uchazeč se také zaváže, že:
 „zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v  
nabídce bez písemného souhlasu zadavatele.Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro  
odstoupení objednatele od smlouvy.Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese  
zhotovitel.“

Pravdivost údajů obsažených v nabídce musí být potvrzena čestným prohlášením, které
bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

9.  Subdodávky

 Uchazeč uvede seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané 
zakázky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a 
v procentech.

 Maximální přípustný objem  subdodávek může dosáhnout max. 15 % s tím, že se do 
tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (okna, dveře apod.).

 Montáž zateplovacích systémů, povrchová úprava vnějších stěn (fasáda) a montáž 
lešení nesmí být prováděna subdodavatelsky !

 Subdodavatelský  systém  bude  potvrzen  osobou  oprávněnou  jednat  jménem  či  za 
uchazeče.

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

10.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

 Základní cenová ujednání - Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za realizaci veřejné zakázky 
v souladu  s podmínkami  soutěže  a  zadávací  dokumentací,  a  to  v českých  korunách. 
Nabídková cena bude uchazečem zpracována jako cena celková za komplexní dodávku všech 
předpokládaných prací,  dle  zadávací  dokumentace,  které  bude  uchazeč  zajišťovat  v rámci 
plnění předmětné veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení 
doby plnění podle podmínek soutěže a zahrnuje veškeré předpokládané práce, služby a výdaje 
potřebné pro realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.

 Zjistí-li zájemce, že v zadávací dokumentaci případně chybí specifikace některých prací a 
dodávek nebo že je ve výkazu výměr uvedeno nesprávné množství, upozorní na tuto 
skutečnost podle pokynů uvedených článku 2.



 Vybraný zhotovitel díla nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

 Uchazeč  vyplní  povinnou  cenovou  přílohu  (výkaz  výměr),  která  je  součástí  zadávací 
dokumentace,  v  požadovaném členění  a  potvrdí  osobou oprávněnou jednat  jménem či  za 
uchazeče.

10.  Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím rozsahu a pořadí:

1. krycí list nabídky
2. doklad potvrzující kvalifikaci uchazeče
3. čestné prohlášení
4. oceněný výkaz výměr 
5. návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude předložena v jednom originále v papírové podobě.

11.     Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentaci zasíláme v příloze této výzvy. 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
- Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě
- Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
- Výkaz výměr v elektronické podobě

12. Další podmínky zadávacího řízení

    Zpětvzetí nabídky – uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze 
do konce lhůty pro podání nabídek,tj.do stanoveného dne a hodiny otevírání obálek s nabídkami.
Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 

- prověření údajů uvedených v nabídce
- nevracet uchazečům podané nabídky
- zrušit zadávací řízení kdykoliv, nejpozději do doby uzavření smlouvy
- v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit, 

upravit nebo upřesnit
- upravovat harmonogram a rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na přidělení finančních 

prostředků poskytovaných ze státního a obecního rozpočtu
- variantní řešení v nabídce je nepřípustné

      -     nedostatečná informovanost nebo mylné chápání údajů neopravňuje zhotovitele 
             požadovat dodatečnou náhradu nákladů nebo změnu cen

- zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s v pořadí následujícím zájemcem,    
      pokud se nepodaří uzavřít smlouvu s vítězem dle této výzvy – důvodem může být i 
      nepřistoupení zájemce na požadavky zadavatele při uzavírání smlouvy

Dne 7.5.2014

                                                             ………………………………………                     
                                                                         Zadavatel – Ing. Milan Kos                                 
                                                                             starosta obce                  


