Obec Srnojedy
vyhlašuje výběrové řízení na stavbu

„Rekonstrukce střechy obecního objektu a vybudování prostor pro komunitní
setkávání občanů“
Preambule
Tato výzva k podání nabídky je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
zakázky malého rozsahu pro výběr dodavatele (stavební práce) výše uvedeného projektu dle § 6
zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon).
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Obec Srnojedy
Zastoupený: Pavlem Králíčkem, starostou obce Srnojedy
IČ zadavatele: 00191159
Adresa sídla zadavatele: Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy
Kontaktní a poštovní adresa zadavatele: Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy
Telefon: +420 466 971 252; 725 432 264
Email: obec@srnojedy.cz
2. Vymezení předmětu, plnění a místa veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, v
rámci realizace stavební akce „Rekonstrukce střechy obecního objektu a vybudování prostor
pro komunitní setkávání občanů“, spočívající v opravě střechy a v provedení souvisejících
stavebních prací.
Místo plnění veřejné zakázky:
Srnojedy, Pardubická 69.
3. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná cena: 2 450 000 Kč
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4. Lhůta a místo podání nabídky:
V případě Vašeho zájmu o realizaci výše uvedené zakázky doručte Vaši nabídku co
nejdříve, nejdéle však do konce lhůty pro podání nabídek některým z níže uvedených
způsobů:
Poštou na adresu: Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy
Osobně na adresu: Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy
V provozních hodinách pondělí – čtvrtek 8 – 15 hod, pátek 8 – 12 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Dvořák
Telefon: 466 971 252, 725 432 264
e-mail: obec@srnojedy.cz
Uzavírka nabídek: dne 25. 3. 2019 v 15 hodin.
Otevírání obálek proběhne na zasedání výběrové komise v kanceláři starosty Obce
Srnojedy dne 27. 3. 2019 od 16:30 hod.
5. Kritéria pro hodnocení nabídek:
Zadavatel zvolil hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky.

o
o
o
o

Kritéria:
Výše nabídkové ceny bez DPH (70%)
Reference (10%)
Termín plnění (15%)
Záruka (5%)

6. Doba plnění veřejné zakázky:
Termín zahájení prací: 1. dubna 2019
Termín ukončení: 31. října 2019
Tyto termíny stanovil zadavatel jako limitní a nepřekročitelné. Uchazeč může nabídnout
jakýkoliv termín dokončení před termínem uvedeným v této výzvě.
7. Zadávací dokumentace:
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace a jejích příloh:
/adresa/
Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy (po telefonické nebo elektronické domluvě,
popř. v provozních hodinách podatelny - pondělí – čtvrtek 8 – 15 hod., pátek 8 – 12 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Dvořák, telefon: 466 971 252; 725 432 264, email:
obec@srnojedy.cz
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8. Kvalifikační kritéria:
Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění následujících kvalifikačních kritérií:
(prokázání splnění kvalifikace podle požadavku zadavatele stanovených v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky
uchazeče).
Kvalifikovaným dle § 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
prokáže splnění níže uvedených předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázání:
-

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,
technických kvalifikačních předpokladů podle § 56

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden v zadávací
dokumentaci.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Zadavatel posoudí prokázání kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58, bude podle § 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona o
veřejných zakázkách.
9. Ostatní podmínky zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- ověřit údaje uvedené v nabídce
- zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
- ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro
podávání nabídek
- upravit termín realizace veřejné zakázky
- že nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami
- nevybrat žádného uchazeče.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
V Srnojedech dne 11. 3. 2019
Pavel Králíček
starosta obce Srnojedy
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