OBEC KŘINICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zadá ní veřejné zaká zky na stavební prá ce
zadá vané jako zaká zka malého rozsahu mimo režim zá kona
č. 134/2016 Sb., o zadá vá ní veřejných zaká zek
(dá le jen „zá kon“)

S ná zvem
Rekonstrukce domu Křinice

1.

Identifikační údaje zadavatele

Ná zev zadavatele:

Obec Křinice

Sídlo zadavatele:

Křinice 45, 550 01

Zastoupena:

Libuše Rosová , starostka obce

IČO zadavatele:

00653608

2.

Zástupce zadavatele

Obchodní firma:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Statutá rní zá stupce:
IČ:
DIČ:
Zá pis v obchodním
rejstříku:
Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:

RPA Dotace, s.r.o. .

Starobrněnská 20, 60200 Brno
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
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Ing. Petr Hladký, jednatel

01399357
CZ01399357
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 77858

JUDr. Cyril Varadínek
+420 511 113 244
zakazky@rpa.cz

Zá stupce zadavatele je pověřen výkonem zadavatelských činností analogicky s
§ 43 zá kona a vypracová val zadá vací dokumentaci dle podkladů a požadavků zadavatele.
Zpracovatelem položkového rozpočtu a výkazu výměr je Tomá š Valenta, Stanislava
Opočenského 91, 550 01 Broumov, IČO 76489337.
2.1.
Zá stupce je zmocněn k zastupová ní zadavatele při výkonu prá v a povinností
souvisejících s výběrovým řízením. Zá stupce zadavatele činí v zadá vacím řízení všechny ú kony
jménem zadavatele jako svého příkazce dle příkazní smlouvy.
2.2.
Zá stupce zadavatele není ve vztahu k veřejné zaká zce podjatý a prohlašuje, že se nebude
podílet na zpracová ní žá dné nabídky a není ve střetu zá jmů .

RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno

Tel.: +420 511 113 244
e-mail: zakazky@rpa.cz
IČ: 01399357 DIČ: CZ01399357

3.

Předmět veřejné zakázky

3.1.

Ná zev veřejné zaká zky: „Rekonstrukce domu Křinice“

3.2.

Druh veřejné zaká zky: na stavební prá ce

3.3.

Předpoklá daná hodnota veřejné zaká zky
Předpoklá daná hodnota VZ:

5.986.767,- Kč bez DPH

3.4.
Předmětem veřejné zaká zky je realizace díla v rá mci projektu s ná zvem: „Rekonstrukce
domu Křinice“. Předmětem stavby je rekonstrukce domu spojená se stavbou bytových
jednotek. Podrobně je předmět veřejné zaká zky popsá n v neoceněném položkovém rozpočtu,
který je přílohou č. 2 zadá vací dokumentace a v projektové dokumentaci v příloze č. 5 zadá vací
dokumentace.
3.5.
Pokud se v dokumentaci pro zadá ní veřejné zaká zky vyskytnou odkazy na obchodní
firmy, ná zvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vyná lezy, užitné vzory,
prů myslové vzory, ochranné známky nebo označení pů vodu, jedná se o vymezení
předpoklá daného standardu a dodavatel je oprá vněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
3.6.
Předmět veřejné zaká zky bude dodavatelem realizová n v souladu s obecně zá vaznými
prá vními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti prá ce a technických
zařízení. V případě, že v prů běhu plnění veřejné zaká zky nabude platnosti a ú činnosti novela
některého z výše uvedených předpisů , popř. nabude platnosti a ú činnosti jiný prá vní předpis
vztahující se k předmětu plnění veřejné zaká zky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné
zaká zky řídit se těmito novými prá vními předpisy a ná vody (postupy).

4.

Financování

4.1.
Zaká zka je spolufinancová na Ministerstvem financí ČR, z dotačního titulu Podpora
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
4.2.
Další podmínky financová ní veřejné zaká zky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách
zadavatele, které jsou přílohou této zadá vací dokumentace.

5.

Zadávací dokumentace

5.1.
Zadá vací dokumentace včetně příloh je poskytová na současně s touto výzvou k podá ní
nabídek.
RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno

Tel.: +420 511 113 244
e-mail: zakazky@rpa.cz
IČ: 01399357 DIČ: CZ01399357
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6.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1.
Zahá jení plnění veřejné zaká zky se předpoklá dá v zá ří 2020. Maximá lní délka realizace je
do 90 dnů od převzetí staveniště . K převzetí staveniště bude dodavatel vyzvá n písemně
zadavatelem. Dodavatel je povinen řá dně převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od
doručení výzvy.
6.2.
Splněním předmětu plnění veřejné zaká zky je absolutní splnění Obchodních podmínek
zadavatele, které jsou přílohou této zadá vací dokumentace.
6.3.

Místem plnění veřejné zaká zky je katastrá lní ú zemí Obce Křinice, parc. č. st 118 a 119/1.

7.
7.1.

Požadovaný rozsah kvalifikace
Způ sobilým pro plnění veřejné zaká zky je dodavatel, který proká že:

a) splnění základní způ sobilosti
b) splnění profesní způ sobilosti

8.
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Prokazování splnění kvalifikace

8.1.
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích,
není-li dá le stanoveno jinak. Zadavatel si mů že v prů běhu výběrového řízení vyžá dat předložení
originá lů nebo ú ředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
8.2.
Doklady prokazující zá kladní způ sobilost podle čl. 9 této výzvy a profesní způ sobilost
podle čl. 10 odst. 1 písm. a) této výzvy musí prokazovat splnění požadovaných kritérií nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahá jení výběrového řízení.
8.3.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně jinou
osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
8.4.
Dodavatel mů že proká zat určitou čá st profesní způ sobilosti s výjimkou kritéria podle čl.
10 odst. 1 písm. a této výzvy požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob
(poddodavatelů ). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způ sobilosti podle čl. 10 odst. 1 písm. a) této výzvy
jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící čá sti kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 9 této výzvy jinou
osobou a

RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno

Tel.: +420 511 113 244
e-mail: zakazky@rpa.cz
IČ: 01399357 DIČ: CZ01399357

d) písemný zá vazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zaká zky nebo
k poskytnutí věcí nebo prá v, s nimiž bude dodavatel oprá vněn disponovat v rá mci plnění
veřejné zaká zky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba proká zala kvalifikaci za
dodavatele.
8.5.
Má se za to, že požadavek podle čl. 8 odst. 4 písm. d) této výzvy je splněn, pokud
obsahem písemného zá vazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zaká zky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím
jiné osoby kvalifikaci a předklá dá doklady podle čl. 11 této výzvy vztahující se k takové osobě,
musí dokument podle 8 odst. 4 písm. d) této zadá vací dokumentace obsahovat zá vazek, že jiná
osoba bude vykoná vat stavební prá ce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje
8.6.
V případě, že ú častník bude některý z dokumentů prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů předklá dat elektronicky podepsaný, předloží k tomuto dokumentu taktéž konverzi
elektronického podpisu.

9.

Základní způsobilost

9.1.
Zadavatel požaduje splnění základní způ sobilosti. Základní způ sobilost nesplň uje
dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahá jením zadá vacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zá kona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů , nebo obdobný trestný čin podle prá vního řá du země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daň ový
nedoplatek
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
pená le na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
pená le na sociá lní zabezpečení a příspěvku na stá tní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydá no rozhodnutí o ú padku, vů či němuž byla nařízena
nucená sprá va podle jiného prá vního předpisu nebo v obdobné situaci podle prá vního
řá du země sídla dodavatele.
9.2.
Dodavatel proká že splnění zá kladní způ sobilosti ve vztahu k České republice
předložením originá lu čestného prohlá šení. Vzor čestného prohlá šení je přílohou č. 3 zadá vací
dokumentace „Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.
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10. Profesní způsobilost
10.1. Zadavatel požaduje splnění profesní způ sobilosti. Profesní způ sobilost splň uje dodavatel,
který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný prá vní předpis zá pis
do takové evidence vyžaduje.
b) doklad o oprá vnění k podniká ní v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zaká zky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprá vnění. K proká zá ní způ sobilosti
dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprá vnění k předmětu podniká ní
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

11. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
1.1.

Nabídku je možné podat osobně u zá stupce zadavatele na doručovací adrese:
RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
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v pracovních dnech, a to pondělí až pá tek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
1.2.
Dodavatel mů že nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní
poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy
okamžik převzetí nabídky.
1.3.
Nabídka bude podá na písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom
originá le v tištěné podobě, zadavatel doporučuje, aby ú častník připojil i jednu kopii
v elektronické podobě na CD. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
1.4.
Zadavatel doporučuje, aby vyhotovení nabídky bylo odpovídajícím způ sobem
zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí,
zabezpečení by mělo být provedeno pevným, nerozebíratelným svá zá ním, ale zá roveň tak, aby
bylo možné jednotlivé strá nky nabídky při listová ní bezproblémově obracet, tzn. nejlépe
prová zané šň ů rkou, konce prová zá ní zavá zá ny a zapečetěny nebo přelepeny papírovou pá skou
opatřenou razítkem a podpisem osoby oprá vněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy
nabídky vč. příloh by měly být v pravém dolním rohu vzestupně a řá dně očíslová ny a jednotlivé
oddíly přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
1.5.
Nabídka v listinné podobě musí být podá na v řá dně uzavřené obá lce označené ná zvem
veřejné zaká zky.
1.6.

Obálka bude označena ná pisem:

RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno
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e-mail: zakazky@rpa.cz
IČ: 01399357 DIČ: CZ01399357

VZOR OBÁ LKY
Identifikační ú daje dodavatele: (v případě společné nabídky budou uvedeny ú daje všech
dodavatelů podá vajících společnou nabídku)
Ná zev veřejné zaká zky: Rekonstrukce domu Křinice
! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! !
před termínem otevírá ní obá lek
NABÍDKA PRO VÝ BĚ ROVÉ Ř ÍZENÍ
1.7.
Všechny ná klady související s přípravou a podá ním nabídky hradí výhradně příslušný
dodavatel.
1.8.

Lhů ta pro podá ní nabídek končí dne 7. 9. 2020 v 10:00 hodin.

12. Hodnotící kritéria
1.9.
Základním kritériem pro zadá ní veřejné zaká zky je ekonomická výhodnost nabídek
dle § 114 zá kona na základě jediného hodnotícího kritéria, a to výše nabídkové ceny bez DPH.
1.10. Hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejú spěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Hodnotící komise neprovede
hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

13. Obchodní podmínky
1.11. Zadavatel stanovil zá vazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zaká zky ve formě
smlouvy o dílo, který je přílohou této zadá vací dokumentace. Na obchodních podmínká ch (všech
ustanoveních ná vrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá .
1.12. Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplň ovat ani jinak upravovat, pokud v
zadá vacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho nabídka
vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další ú časti ve výběrovém řízení vyloučen.
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný ná vrh smlouvy, mů že být ze soutěže vyřazena a
dodavatel mů že být vyloučen pro nesplnění podmínek zadá ní.
1.13. Přílohou zadá vací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k
uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dá le
specifikované ú pravy vzorové smlouvy dodavatelem v rá mci přípravy ná vrhu smlouvy, který
musí být součá stí nabídky, a který musí být podepsá n oprá vněným zá stupcem dodavatele. Tento
ná vrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadá vací
dokumentaci a nesmí znevýhodň ovat zadavatele.
RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno
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1.14. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící ú daje, které jsou zvýrazněny a
označeny žlutým podbarvením „
“. Znění ostatních ustanovení vzoru
smlouvy nesmí dodavatel měnit.

14. Nabídková cena
1.15. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH,
výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH. Ú častníci uvedou nabídkovou cenu do Krycího listu
„Příloha č. 4 Krycí list“, do obchodních podmínek „Příloha č. 1 Obchodní podmínky“ a položkového
rozpočtu „Příloha č. 2 Položkový rozpočet “.
1.16. Nabídkovou cenou se pro ú čely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět
plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré prá ce, dodá vky a činnosti vyplývající
ze zadá vacích podkladů , o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou
k řá dnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro
zpracová ní cenové nabídky je tato zadá vací dokumentace, a dá le její veškeré přílohy.
1.17. Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro ú čely výběrového řízení rozumí celková
cena za celý předmět veřejné zaká zky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady
dodavatele k řá dnému provedení dodá vky, včetně všech ná kladů vyplývajících z obchodních
podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné ná klady s poskytová ním
bankovních zá ruk) a vyplývajících z individuá lních podmínek stavby (např. zařízení staveniště,
ztížené podmínky apod.).
1.18. Zadavatel jako součá st zadá vací dokumentace předklá dá soupis stavebních prací,
dodá vek a služeb. Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracová ní nabídkové ceny
zá vazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu,
jakýkoliv zá sah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného ú daje v soupisu.
1.19. Dodavatel v rá mci své nabídky předloží položkový rozpočet, do něhož doplní jednotkové
ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodá vek a služeb a u každé položky vyjá dří
celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek.
Položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v
kterékoliv čá sti položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná .
Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky předloženého soupisu prací.
1.20. Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou
přílohou této zadá vací dokumentace.

15.

Další informace

15.1. Nejedná se o zadá vací řízení dle zá kona č. 134/2016 Sb., o zadá vá ní veřejných zaká zek,
ve znění pozdějších předpisů .
RPA Dotace, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00
Brno
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15.2.

Nabídka musí být podá na v českém jazyce.

15.3. Zadavatel si vyhrazuje prá vo výběrového řízení před jeho ukončením zrušit, a to
v souladu se zá sadami uvedenými v § 6 zákona.
15.4.

Jakékoli odkazy na zá kon znamenají analogické použití těchto ustanovení

V Křinicích dne 24. 8. 2020

Libuše
Rosová

Digitálně podepsal
Libuše Rosová
Datum: 2020.08.24
15:20:15 +02'00'

.................................................
Libuše Rosová
starostka obce
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