Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zadávací
dokumentace“) č. 1/2021 na stavební práce pro akci
Oprava kaple sv. Anny v obci Husí Lhota
1.

Zadavatel:

Obec Husí Lhota, Husí Lhota čp. 31, PSČ 294 06 pošta Březno, IČO
00876241 zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Šrajerem
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Stavební práce pro akci Oprava kaple sv. Anny v obci Husí Lhota
Rozsah a způsob provedení poptávaných stavebních prací je určen přiloženým soupisem
výkonů – Oprava kaple sv. Anny v obci Husí Lhota, který je zpracován v tabulce
formátu EXCEL. Soupis výkonů je zveřejněn na úřední desce zadavatele http://www.husi-lhota.e-obec.cz/download.php
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace (technická zpráva a
výkresová dokumentace) KAPLE sv. ANNY – UDRŽOVACÍ PRÁCE st. p. č. 36, k.ú.
HUSÍ LHOTA. Digitální kopie dokumentace je zveřejněna na úřední desce zadavatele http://www.husi-lhota.e-obec.cz/download.php
Při realizaci stavebních prací musí být dodrženy postupy a doporučení uvedené
v projektové dokumentaci.
Obsahuje-li tato zadávací dokumentace a její přílohy požadavky nebo odkazy
zvýhodňující nebo znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické
podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele
nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i
jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.
Daných požadavků nebo odkazů je používáno proto, že použití technických podmínek dle
§ 89 odst. 1, o zadávání veřejných zakázek, by nebylo dostatečně přesné nebo
srozumitelné. Požadujeme nechat si dané rovnocenné řešení předem odsouhlasit.
Podmínky realizace poptávaných prací jsou dále určeny touto výzvou k podání nabídky.
3.
Způsob zpracování nabídky:
Nabídku žádáme zpracovat vyplněním všech jednotkových cen v tabulce soupisu
výkonů. Pole pro vyplnění jednotkových cen jsou zvýrazněna žlutým podbarvením. Je
nutné je vyplnit cenou bez DPH v Kč (kladná nenulová hodnota). Výše nabídkové ceny
je součtem cen všech položek soupisu výkonů. Dále je nutné vyplnit žlutě podbarvená
pole identifikačními údaji uchazeče.
4. Doba a místo plnění, délka záruční lhůty veřejné zakázky malého rozsahu:
Termín plnění v období: 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021
Maximální doba realizace v tomto období: 90 dnů od předání staveniště
Ukončením díla se rozumí: předání stavebních prací bez vad a nedodělků zadavateli. Místo
plnění: obec Husí Lhota.
Požadovaná minimální délka záruční lhůty: 36 měsíců od ukončení díla. Nabídky
s uvedenou kratší záruční lhůtou budou vyhodnoceny jako nevyhovující.

5. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu této
zadávací dokumentace. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje
II. Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů účastník využije přílohu této zadávací dokumentace
III. Doklady prokazující profesní způsobilost
IV. Doklad prokazující technickou kvalifikaci
V. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
- účastník využije přílohu této zadávací dokumentace
VI. Oceněný soupis výkonů - účastník využije přílohu této zadávací dokumentace
6. Kritéria hodnocení nabídky
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je
nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč.
7. Doložení dokladů o profesní způsobilosti a technické kvalifikaci
Profesní způsobilost
•
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
•
dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
např.: příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenské oprávnění pro provádění
staveb, jejich změn a odstraňování. Účastník může předložit i jiné živnostenské oprávnění,
které je ekvivalentem požadovaného živnostenského oprávnění.
Technická kvalifikace

•
seznam významných stavebních prací obdobného charakteru provedených
účastníkem za poslední 5 let před zahájením výběrového řízení a z toho nejméně 1 zakázka
(stavební práce) v objemu min. 750 tis. Kč (např. oprava či rekonstrukce historického
objektu). Seznam musí vedle popisu předmětu dodávky obsahovat minimálně měsíc a rok
fyzického dodání, informaci o finančním objemu účastníkem provedených dodávek a
identifikaci objednatele. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka.
8. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční
fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí
díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu
předání a převzetí díla.
9. Způsob a místo podání nabídek
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad
Husí Lhota, Husí Lhota čp. 31, PSČ 294 06 pošta Březno do 8. 2. 2021 do 19 hod.
v zalepené obálce, označené "Výzva – Oprava kaple sv. Anny v obci Husí Lhota neotvírat.“
Nabídka včetně příloh musí být v tištěné písemné formě dodatečně zajištěna proti
manipulaci s jednotlivými listy. Použité prvky zajištění proti manipulaci musí být
dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného
nahrazení. Nabídka nesmí obsahovat ručně vepisované opravy a přepisy. V případě,
že nebude nabídka zajištěna proti manipulaci, tak nebude hodnocena, a uchazeč
bude z výběrového řízení vyloučen.

10. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
Uchazeč se před podáním nabídky musí seznámit s opravovanou stavbou a s místem
staveniště.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková
cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
V případě prodloužení doby realizace zaviněné uchazečem nebudou zadavatelem
uznány případné dodatečné náklady uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy,
právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má
právo měnit rozsah díla.
Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.134/2016
Sb., o veřejných zakázkách.
Bližší informace o zakázce podá a prohlídku staveniště lze sjednat u pana Zdeňka
Šrajera, tel. 732 552 638.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky
budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce o
vyhodnocení výběrového řízení.
Jednotkové ceny nabídnuté uchazečem v soupise výkonů jsou pevné a neměnné i při
změně rozsahu díla.
Nabídku žádáme podat v papírové (tištěné) podobě.
Tabulka soupisu výkonů je uzamčena proti úpravám. Není dovoleno ji nijak měnit.
Pole pro vyplnění jednotkových cen jsou zvýrazněna žlutým podbarvením. Je nutné je
vyplnit cenou bez DPH v Kč (kladná nenulová hodnota). Dále je nutné vyplnit žlutě
podbarvená pole identifikačními údaji uchazeče.
Platnost nabídky musí být minimálně do 31. 12. 2021.
11. Přílohy
• Soupis výkonů – Oprava kaple sv. Anny v obci Husí Lhota, který je zpracován v
tabulce formátu EXCEL.
• Projektová dokumentace KAPLE sv. ANNY – UDRŽOVACÍ PRÁCE st. p. č. 36,
k.ú. HUSÍ LHOTA.
• Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
• Krycí list nabídky
• Návrh smlouvy o dílo

V Husí Lhotě dne 6. 1. 2021

Zdeněk Šrajer
starosta obce Husí Lhota v.r.

