VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„MŠ Vrchlického ul., Starý Plzenec, oprava oplocení“
Zadavatel město Starý Plzenec, Smetanova 932, IČO: 00257257, zastoupený Ing. Vlastou
Dolákovou, starostkou města, Vás vyzývá k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem
„MŠ Vrchlického ul., Starý Plzenec, oprava oplocení“.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“) realizovaná mimo režim tohoto zákona.

I.

Předmět veřejné zakázky

„MŠ Vrchlického ul., Starý Plzenec, oprava oplocení“. Jedná se o opravu stávajícího oplocení.
Veřejná zakázka je specifikována v přílohách výzvy k podání nabídek v elektronické podobě: příloha č.
1 Výkaz výměr, příloha č. 2 Čestné prohlášení, příloha č. 3 Krycí list nabídky, příloha č. 4 Návrh
smlouvy o dílo (dále jen "SoD"), příloha č. 5 Návrh obálky, příloha č. 6 Dokumentace zpracovaná
Ing. Stanislavem Nesnídalem, se sídlem Dvořákova 1016, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 11403471.
Příloha č. 1 Výkaz výměr bude poskytnuta na základě žádosti uchazeče e-mailem (kontaktní osoba:
Ing. Ivo Rada, tel.: 602 113 258, e-mail: radai@staryplzenec.cz).
Pozn. Přímo vyzvaným uchazečům zasíláme Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh.
Případné odkazy v přílohách výzvy k podání nabídek na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků
či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel
připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení
parametrů.
Kód CPV: 45000000-7 - Stavební práce,

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení prací zhotovitele na realizaci díla je nejpozději do 5 pracovních dnů od předání
a převzetí staveniště od objednatele. Předání a převzetí staveniště bude provedeno na základě
písemné výzvy jedné smluvní strany. Dílo musí být dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 90
kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Místo plnění díla musí být vyklizeno a předáno současně
s předáním dokončeného díla.
Místem plnění je město Starý Plzenec, parc. č. 150/7, v k. ú. Starý Plzenec.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 04.05.2022 v 10:00 hodin na místě plnění (viz výše)
s Ing. Ivem Radou, , tel.: 377 183 658, 602 113 258, e-mail: radai@staryplzenec.cz. Zájemci
prohlídky se sejdou před vchodem MŠ ve Vrchlického ve Starém Plzenci (adresa: Mateřská škola
Starý Plzenec, příspěvková organizace, Vrchlického 853, 332 02 Starý Plzenec).
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Požadavky na kvalifikaci

III.

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně kvalifikačních předpokladů uvedených dále
v této výzvě.
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Bude-li zadavatel před uzavřením SoD požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena SoD, povinen je předložit.
Nesplnění této povinnosti bude považováno za odmítnutí uzavřít SoD.

Základní způsobilost:
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného prohlášení ke shora uvedeným bodům a) až e):
Zadavatel si může vyžádat od dodavatele předložení těchto dokladů:
a) výpis z evidence RT,
b) potvrzení fin. úřadu, případně čestné prohlášení, že nemá v ČR splatný daňový
nedoplatek,
c) potvrzení o nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, že nemá v ČR nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
v originále, nebo jejich ověřené kopii před podpisem SoD nebo v průběhu plnění SoD.
Profesní způsobilost:
-

dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky formou prosté
kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, licence, nebo písemným
čestným prohlášením v případě, že není v obchodním rejstříku nebo v těchto evidencích
zapsán.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.
Technická kvalifikace:
-

součástí nabídky musí být seznam zakázek obdobného charakteru realizovaných
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny plnění
a identifikací zadavatele.
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IV.

Způsob zpracování nabídky a další podmínky

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v této výzvě.
Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a
porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále a v jedné kopii (tj. 1 originál a 1 kopie). Originál
nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie nabídky musí
obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.
Dodavatel v nabídce předloží v písemné podobě vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 3 výzvy), doklad
o splnění profesní způsobilosti (informace viz výše – článek III.), vyplněné čestné prohlášení (příloha č.
2 výzvy), doplněnou SoD (příloha č. 4 výzvy), výkaz výměr (příloha č. 1 výzvy), doklad o splnění
technické kvalifikace (informace viz výše – článek III.). Zadavatel si před podpisem smlouvy může
vyžádat vyplněný výkaz výměr, doplněnou SoD elektronicky v textovém nebo tabulkovém
formátu sady MS Office s povolením úprav.
Návrh SoD musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
oprávněnou k tomuto právnímu jednání. Zadavatel doporučuje, aby originál či úředně ověřená kopie
oprávnění byly v tomto případě součástí nabídky.
Pod podpisem statutárního orgánu nebo oprávněné osoby musí být uvedeno její jméno, příjmení, funkce
a subjekt, za který jedná.
Nabídka bude vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána, tak aby bylo zabráněno
neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné
nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku podá dodavatel v uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle
níže uvedeného vzoru:

[Poštovní adresa dodavatele]

„MŠ Vrchlického ul., Starý Plzenec, oprava oplocení“

Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Adresa pro podání nabídky

K označení obálky může dodavatel použít přílohu č. 5 - návrh obálky.
V.

Hodnotící kritérium a způsob zpracování nabídkové ceny

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH uvedené v návrhu SoD.
Nabídky, které budou doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou,
budou hodnoceny.
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Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací
dokumentací, a to konečnou částkou v korunách českých. Nabídková cena uvedena v návrhu SoD bude
strukturována jako celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

VI.

Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně na podatelnu na adresu:
Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
Město Starý Plzenec, Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec.

Provozní doba:
pondělí a středa 07:30 - 12:00; 13:00 - 17:00 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek 08:30 - 12:00; 13:00 - 13:30 hodin.
Nabídky je také možné vložit do schránky umístěné na budově Městského úřadu Starý Plzenec,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec. Za okamžik podání nabídky se považuje fyzické převzetí obálky
ze schránky pracovníkem městského úřadu.
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání považuje fyzické převzetí obálky na adrese zadavatele
uvedené v tomto článku. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně
uchazeč. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Nabídky je možné podávat nejpozději do 10.05.2022 09:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10.05.2022 v 09:15 hodin v zasedací místnosti v prvním
patře budovy Městského úřadu Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a podle jejího
doporučení zadavatel rozhodne o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem
účastníkům, kteří podali nabídku.
Kontaktní osoba:
-

VII.

Ing. Ivo Rada, stavební technik města, tel.: 602 113 258, e-mail: radai@staryplzenec.cz.
Práva zadavatele a ostatní podmínky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží
v souvislosti s podáním nabídky.
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Dodatečné informace
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena
nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k zadávacím
podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, poštou), a to kontaktní osobě.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace
i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně.

VIII.

k

zadávacím

podmínkám

Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny
v závazném textu návrhu SoD, který je Přílohou č. 4 této výzvy.
Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh SoD doplňovat výhradně v částech označených šedým
podbarvením. Jiná doplnění nebo změny nejsou přípustné.

IX.

Přílohy

Nedílnou součástí této výzvy jsou:
Příloha č. 1

Výkaz výměr,

Příloha č. 2

Čestné prohlášení,

Příloha č. 3

Krycí list nabídky,

Příloha č. 4

Návrh SoD,

Příloha č. 5

Návrh obálky,

Příloha č. 6

Dokumentace.

Příloha č. 1 Výkaz výměr bude poskytnuta na základě žádosti uchazeče e-mailem (kontaktní osoba:
Ing. Ivo Rada, tel.: 602 113 258, e-mail: radai@staryplzenec.cz).
Pozn. Přímo vyzvaným uchazečům zasíláme Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh.
Starý Plzenec
29.04.2022

Ing. Vlasta
Doláková

Digitálně podepsal
Ing. Vlasta
Doláková
Datum: 2022.04.29
12:52:39 +02'00'

__________________________
Ing. Vlasta Doláková
starostka města Starého Plzence
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