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VÝZVA
K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADAVATEL:
zastoupená:
adresa:
IČO:
www:

Obec Heršpice
Jiří Ziegler, starosta
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
00 54 24 58

www.herspice.cz

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
označení zakázky:
„Výkon TDI - Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice“

1. Specifikace zakázky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona na službu na
výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) na investiční akci „Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice“ (dále
jen „díla“) v rozsahu investičních nákladů stavby 2 581 263,-Kč bez DPH.
Předpokládaná cena veřejné zakázky na výkon TDI je:
52 000,-Kč bez DPH
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR a zdrojů zadavatele.
Parametry rozhodné pro zpracování nabídky:
-

předpokládaná doba realizace díla je 3 měsíce, předpoklad zahájení výstavby začátek 07/2014
místem díla je obec Heršpice
dokončení výkonu TDI –09/2014
zahájení výkonu TDI provede uchazeč na základě písemného pokynu zadavatele.
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Rozsah činností TDI při provádění stavby:
-

-

-

-

-

-

-

organizace předání a převzetí staveniště;
organizace a řízení kontrolních dnů, pořízení a distribuce zápisů, kontrola jejich plnění;
zastupování objednatele při jednání s projektantem a zhotovitelem při projednávání dodatečných
prací a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují
parametry stavby;
příprava podkladů a organizace jednání s projektantem a zhotovitelem při projednávání změnových
řízení podle zákona o veřejných zakázkách a případně podmínek poskytovatele dotace –
v nezbytných případech, a zpracování návrhů případných dodatků SOD;
sledování řídícího harmonogramu, vč. kontroly aktualizací tohoto HMG a jednání se zhotovitelem
v případě odchylek, upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro
uplatnění majetkových sankcí;
kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí a zařízení;
kontrola plnění stavebních připraveností pro montáž technologických zařízení, zajištění protokolů o
provedených zkouškách tohoto zařízení, účast na zprovoznění, zajištění protokolů o úspěšném
provedení provozních zkoušek;
provádí kontroly provádění prací zhotovitelem stavby po stránce stavebních postupů, dodržování
montážních předpisů, norem atd.;
sledování průběhu výkonu jednotlivých činností zhotovitele, neprodlené informování objednatele o
všech závažných okolnostech, zvláště těch, které mají nebo mohou mít vliv na dodržení HMG
výstavby nebo zvýšení nákladů stavby;
spolupráce s autorským dozorem, jednání s projektantem při zajišťování souladu realizovaných prací
a dodávek s projektem;
spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu;
kontrola a distribuce projektové dokumentace, změn a dodatků PD
kontrola kvality a množství prací prováděných zhotovitelem stavby, kontrola provedených prací před
zakrytím apod.;
kontrola kvality materiálů, dodacích listů, certifikátů, atestů apod. od zabudovaných materiálů;
sledování průběhu prací, jejich technických návazností a jednání se zhotovitelem v této věci;
sledování a kontrola zkoušek prováděných při výstavbě a jejím dokončení zhotovitelem, archivace a
evidence všech protokolů a výsledků zkoušek a měření;
kontrola částí stavby a dodávek následně skrytých při realizaci, fotodokumentace;
kontrola a stanoviska k materiálům předloženým zhotovitelem při realizaci;
kontrola vedení stavebních a montážních deníků zhotovitele;
účast na kontrolních geodetických měřeních zhotovitelem
sledování prostavěnosti, organizace a kontrola podkladů pro fakturaci, odsouhlasování měsíční
fakturace zhotovitele, předkládaných objednateli k podpisu a proplacení;
kontrola ocenění případných změn, více a méněprací;
činnost TDI při předání a převzetí stavby od zhotovitele:
průběžná kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby od zhotovitele;
organizace přejímacího řízení;
kontrola podkladů zhotovitele pro předání stavby, kontrola dokladů, revizí a zkoušek;
převzetí a kontrola dokumentace skutečného provedení;
provedení prohlídek stavby pro předání a převzetí, soupis vad a nedodělků, kontrola odstraňování
vad a nedodělků nebránících užívání stavby včetně písemné evidence a protokolu, doporučení
k převzetí stavby;
součinnost objednateli při organizaci převzetí stavby;
kontrola a připomínkování protokolu o předání a převzetí stavby, zpracovaný zhotovitelem;
spolupráce při závěrečném vyhodnocení stavby;
kontrola dokladů stavby před předáním objednateli (PD skutečného provedení, manuály a návody
k provozu, záruční listy, prohlášení o shodě, atd.);
součinnost objednateli při předání inženýrských sítí nebo jejich částí správcům sítí;
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;
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2. Zadávací dokumentace




tato výzva
obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
projektová dokumentace Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice

Kompletní zadávací dokumentace je k vyzvednutí na OU Heršpice, Heršpice 91 v digitální podobě na CD.

3. Místo, doba a způsob podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami
Uchazeč zpracuje nabídku písemně v jednom vyhotovení, v českém jazyce a bude podepsána osobou, která
má oprávnění za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněnou
osobou, jejíž plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky. Nabídky je možno zaslat poštou na
adresu zadavatele nebo je doručit osobně na stejnou adresu nejpozději však do lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez účasti uchazečů. Nabídky budou podány v uzavřené obálce,
označené názvem veřejné zakázky a uvedením adresy uchazeče. Hodnotící komise vyřadí z dalšího
posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska zadávacích podmínek.
Adresa pro podání nabídek: Obec Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna
Lhůta pro podání nabídek: 13. 06. 2014 do 10,00 hod.
Nabídky, které budou předloženy nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového
řízení a vrátí je zpět v neporušené obálce.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce označené nápisem:
Neotvírat, zakázka obce
„Výkon TDI - Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice“
Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě vyřazení vrátit.

4. Kritéria pro hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

5. Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem nebo zhotovitelem
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:
 osobně
 poštou
 kurýrní službou
 elektronickými prostředky
 jiným způsobem (např. Faxem)
 Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. Faxem) považuje
den a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy. V případě osobního doručení, doručení
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení
považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. Zadavatel neručí za funkčnost nahlášených Emailových adres nebo telefonních čísel pro komunikaci. Je povinností uchazeče nahlásit případnou
novou funkční E-mailovou adresu nebo telefonní číslo
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování dle zákona.
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6. Kvalifikační a technické předpoklady uchazeče
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče ve smyslu § 53 zákona, čestná prohlášení:
Prohlašuji tímto, že
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, který v posledních třech letech pracovali u
firmy, a
l) který, má-li formu akciové společnosti předloží aktuální seznam akcionářů s podílem víc jak 10%.

V…………….……..dne …………………….
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Uchazeč v nabídce doloží :
- přehled zakázek na výkon TDI
- kopii ŽL opravňující k dané činnosti, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

7. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých osobních náklad a nákladů na dopravu po celou dobu realizace zakázky. Podkladem pro
zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace.
- Hodinová sazba za výkon TDI bez DPH a včetně DPH
- Celková maximální cena bez DPH a včetně DPH
Výkon TDI bude účtován podle skutečně vykázaného rozsahu do maximální výše uvedené v nabídce.

8. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v návrhu smlouvy. Uchazeč doplní do
návrhu smlouvy údaje jako vlastní identifikaci, nabídkovou cenu atd. a takto předloží jako svůj návrhy
smlouvy.
Splatnost faktur bude činit minimálně 14 dní
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby
Nabídkovou cenu je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb
DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže;
- nevracet uchazečům podané nabídky;
- ověřit informace o uchazeči u třetích osob
- odmítnout všechny předložené nabídky a zakázku zrušit bez udání důvodu;
V Heršpicích dne 29. 05. 2014

……………………………..
Jiří Ziegler
starosta obce
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