Výzva
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Název zakázky: VZMR

3/2020

„Výměna střešní krytiny na objektu
obecního bytového domu Oldřichov č.p. 37“
Obec Jeníkov, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto
písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění
kvalifikace.
Obsah výzvy:
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné
zakázky
3. Zadávací dokumentace
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6. Údaje o hodnotících kritériích
7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

1. identifikační údaje veřejného zadavatele
Obec Jeníkov
se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov, IČ: 00266361
zastoupená: Stanislavou Kubajkovou, starostkou obce
Doručovací adresa pro podání nabídek:
Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Kontaktní osoby:
Stanislava Kubajková, starostka, telefon: 417 835 522
E-mail: jenikov@volny.cz

2. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládaná
hodnota veřejné zakázky
a) druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
b) předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je provedení výměny střešní krytiny na objektu obecního bytového domu
Oldřichov č.p. 37.
c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 800.000,- Kč bez DPH
Předpokládaný rozsah výměny střešní krytiny:
a) Demontáž stávající krytiny vláknocementové (střecha hlavního objektu), odstranění
povlakové krytiny (střechy přístaveb sklonu do 10° - dvouvrstvé a do 30° - jednovrstvé)
včetně odvozu a uložení na skládku.
b) Montáž laťování střechy hlavní budovy (sklony do 60°).

c) Zabednění otvorů, vyřezání otvorů hlavní budovy.
d) Demontáž klempířských konstrukcí a montáž nových klempířských konstrukcí z TiZn.
e) Montáž hydroizolační a difuzně propustné vrstvy včetně nové střešní krytiny
vláknocementové hladké.

3. zadávací dokumentace
Obsah zadávací dokumentace:
1) Cenová nabídka – soupis všech dodávek a prací (zpracuje samostatně dodavatel
předkládající nabídku).
2) Krycí list cenové nabídky – Příloha č. 1.
3) Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti uchazeče – Příloha č. 2.
4) Návrh SoD – Příloha č. 3.

4. lhůta a místo pro podání nabídek
a) lhůta pro podání nabídky:
Nabídku musí dodavatel podat nejpozději do 29. 10. 2020 ( do 14.00 hodin ).
Nabídky podané po této lhůtě nebudou zadavatelem posuzovány a budou uchazeči
vráceny.
b) místo pro podání nabídky:
Nabídku podá dodavatel osobně nebo jiným způsobem, který splní doručení v požadovaném
termínu (jako doporučenou poštovní zásilku či kurýrní službou) na doručovací adresu
veřejného zadavatele.

5. požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč předloží ve své nabídce:
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a živnostenský list. Zadavateli
postačí předložení těchto dokumentů v neověřených kopiích za předpokladu jejich platnosti.
2. Prokázání splnění základní způsobilosti v rozsahu požadavku uvedeného v § 74 zákona
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Poznámka: uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce
předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz. příloha č. 2 této
výzvy).

6. údaje o hodnotících kritériích
Kritériem pro vyhodnocení zakázky při splnění ostatních podmínek zadavatele
je nejnižší nabídková cena.

7. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel zpracuje položkový nabídkový rozpočet dle předpokládaného rozsahu prací
uvedených v odstavci 2. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH + DPH a cenu s DPH.
Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých.
Celková nabídková cena bude považována za nejvýše přípustnou a bude uvedena
v krycím listu nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 1 této výzvy.

8. podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí:
1. Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky včetně prohlášení uchazeče dle přiloženého
vzoru.
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 5. této výzvy.

3. Nabídkový položkový rozpočet dodávek a prací.
4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení.
Všechny listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude svázána.
Krycí list nabídky bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT.
Obálka bude zapečetěna – zalepena a na přelepu opatřena razítkem a podpisem
oprávněné osoby jednat jménem uchazeče.
Na obálce bude uvedena zpětná adresa, na niž je možné zaslat uchazeči oznámení.

9. jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
a) prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění bude umožněna po předchozí domluvě se zadavatelem.
b) další podmínky zadavatele:
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazečem v předložené nabídce
- zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběr dodavatele dle této výzvy kdykoliv před uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem
- zadavatel si vyhrazuje právo smluvně upravit rozsah zakázky
- termín realizace bude maximálně do 8 týdnů od podpisu SoD s předpokladem jejího plnění
duben 2021
- záruka na dílo bude činit minimálně 60 měsíců
- cena za dílo je splatná po protokolárním předání a převzetí celého díla na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Nedílnou součástí protokolu bude soupis všech provedených prací a
dodávek odsouhlasený objednatelem (zástupcem objednatele).
V Jeníkově dne: 21.9.2020

Stanislava Kubajková
starostka obce Jeníkov

