OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ dle Metodického pokynu pro oblast zadávání
zakázek pro programové období 2014-2020, VYDÁNÍ 1.13, PLATNOST OD 15.
10. 2019 (ZADÁVACÍ PODMÍNKY)

1. Zadavatel:
Obec Staré Křečany, IČ: 00261653, sídlo: 407 61, Staré Křečany 38
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: František Moravec, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Richter, tel. 605571772, email:
miroslavarichter@gmail.com
2. Název zakázky:
Stavební práce v Základní škole Staré Křečany
3. Druh zakázky:
Stavební práce
4. Lhůta pro podání nabídky:
19. 3. 2021, 10.00.00 hodin.

5. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261653

6. Způsob a místo podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze elektronicky ve formě jednoho pdf dokumentu
prostřednictvím portálu vhodne-uverejneni.cz ve lhůtě uvedené v bodu č. 4. těchto
Zadávacích podmínek.
7. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební práce vymezené výkazem výměr, který je přílohou
č. 1 těchto Zadávacích podmínek a projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2
těchto Zadávacích podmínek a které spočívají ve vybudování výtahu a venkovní
bezbariérové rampy se schodištěm a bezbariérových toalet. Jedná se o zakázku na

stavební práce nespočívající v realizaci půdní vestavby, která je také součástí
projektové dokumentace těchto Zadávacích podmínek.
8. Kritéria hodnocení a a způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritérium: Nabídková cena v CZK bez DPH – váha kritéria 100 %.
Nabídky budou seřazeny dle ceny od nejnižší po nejvyšší a tím bude určeno jejich
pořadí. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového
řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného
dodavatele zadavatel provede posouzení splnění podmínek výběrového řízení a
hodnocení jeho nabídky. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného
účastníka, dojde k novému hodnocení zbývajících nabídek.
Otevírání nabídek a hodnocení uchazečů provede hodnotitelská komise metodou
popsanou v předchozím odstavci dne 19. 3. 2021, v 10.00 hodin na základě
ekonomické výhodnosti nabídky v místě sídla zadavatele.
Nabízející budou s výsledkem hodnocení nabídek seznámení nejpozději do 23. 3.
2021 prostřednictvím portálu vhodne-uverejněni.cz.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Obsah nabídky:
1) Základní informace o uchazeči.
2) Prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu č. 14 této Zadávací
dokumentace.
3) Cenová nabídka (cena v CZK bez DPH, DPH a cena včetně DPH) formou
vyplněného výkazu výměr, včetně čelního listu, který je obsahem přílohy č. 1
těchto Zadávacích podmínek.
4) Doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče či osobou zmocněnou, např. na základě plné moci, který je obsažen
v příloze č. 3 těchto Zadávacích podmínek.
5) Doplněné a podepsané Prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je
obsahem přílohy č. 4 těchto Zadávacích podmínek.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu zpracujte formou vyplněného výkazu výměr, včetně
oprávněným zástupcem nabízejícího podepsaného čelního listu, který je
obsahem přílohy č. 1 těchto Zadávacích podmínek.
11. Doba a místo plnění zakázky:
Termín ukončení plnění: Nejpozději 30. 9. 2021.
Místo plnění zakázky: Základní škola Staré Křečany, Staré Křečany 44, která stojí na
pozemku p.č. 811, LV 534.

12. Požadavky na varianty nabídek:
Varianty nabídek nejsou přípustné.
13. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.
Žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek a to prostřednictvím emailu kontaktní osobě,
nebo webového portálu vhodne-uverejneni.cz.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez
identifikace tohoto dodavatele.
Zadavatel bude odesílat vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím kontaktní
osoby, a to zásadně písemnou formou v elektronické podobě.
14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Dodavatel předloží jako součást nabídky výpis z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, předkladatele
nabídky. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.
15. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou upraveny závazným návrhem Smlouvy o dílo, která je
součástí přílohy č. 3 těchto Zadávacích podmínek.
16. Ostatní
Termín prohlídky místa realizace je následující: 11. 3. 2021 ve 13.00 hod. v místě
plnění zakázky. Prohlídka místa realizace je dobrovolná.
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
Výzva k předložení nabídky je součástí realizace dotačního projektu Infrastruktura
Základní školy Staré Křečany, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013152.
17. Přílohy Zadávacích podmínek:
1) Výkaz výměr
2) Projektová dokumentace
3) Návrh smlouvy o dílo
4) Prohlášení o splnění základní způsobilosti
Ve Starých Křečanech, 8. 3. 2021
František Moravec, v.r.

