
VYZVA K PoDANl NAB|DKY

,,Zdtepleni ZŠ a nnŠ NenkoviGe"

Qednodušené podlimitní řízení podle usú. § 38 a dalších
ustanovení zákana č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách

1,

Název zadavatele:

sídlo zadavatele:

Statutární zástupce:

lč zadavatele:

zadavatel

obec Nenkovice

69637 Nenkovice 37

petr zálešák, starosta

00488852

2. Druh a předmět veřejné zakázky

a) CPV: 45000000-7 Stavební práce

45321000-3 Tepelné izolace

45421100-5 lnstalace a montáž dveří a oken a souvisejících
výrobků

45214200-2 Stavební úpravy školních budov

b) Druh veřejné zakázky: "Stavební 
práce'

c) Předpokládaná cena veřejnézakázky bez DPH: 9.349.932,83 Kč

d) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové
dokumenta@ a qýkazu v,ýměr. Stavební úpravy se zaměřují na aplikaci kontaktního
zateplovacího systému, uýměnu stávajících v,,ýplní otvorů, které nesp!ňují suými
vlastnostmi tepelně technické a konstrukční požadavky, zateplení stropní konstrukce
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nad posledním užitným podlažím. Navrhované úpravy navazují na ceIkovou koncepci
barevného řešení okolí stavby. Prostorové řešení zůstane beze změn.

e) Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technických podmínkách a
obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

3. zadávací dokumentace

a) Zadávací dokumentace je zveřejněná na profilu zadavatele
(https:/^/vvýw.vhodne-uv ).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázl<y

a) Provádění stavebních prací započne na uýzvu zadavatele a zhotovitel je
povinen provést všechny stavební práce do g0 dnů od podpisu smlouvy.

b) Místem plnění veřejné zakázky je:

Nenkovice 222, 69637 Nenkovice

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

a) Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.8.2014 v 10:00 hod.

b) Nabídku je možné podat osobně na adrese Obecní úřad Nenkovice,
Nenkovice 37, 69637 Nenkovice, a to pondělí až pátek od 9:00 do 14:30 hodin, až do
konce lhůty pro podání nabídek.

c) Rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy
okamžik převzetí nabídky zadavatelem nebo jeho zástupcem.

6, Kvalifikační předpoklady a technické podmínky

a) Zadavatel požaduje prokázání splnění zákIadních kvalifikaěních předpokladů
d|e § 53 odst. 1AlZ.

b) Zadavate| požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů pod|e § 54
Alz,.



c)
ZVZ:

(i) dodavatel doloží vYpis z obchodního rejstříku či jiné evidence,
má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,

(ii) dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů, konkrétně doklady prokazující živnostenské
oprávnění k předmětu podnikání "Vodoinstalatérství, topenářství" a "

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56

(i) Dodavatel doloží minimálně 3 osvěděení objednatelů k obdobním
stavebním pracím, kde stavební práce provedené uchazečem byli
v hodnotě minimálně 4 mil, Kč bez DPH, dle příslušných ustanovení

§ 56 zákona.

(ii) Dodavatel doloží průměrný roční poěet zaměstnanců dodavatele
či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru za poslední 3 roky. Minimální průměrný počet je stanoven
na 7 osob. Dodavatel prokáže splnění tohoto předpokladu
seznamem zaměstnanců dle jednotliyých profesí a tento seznam
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeée.

d) Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného
prohlášení, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje. Uchazeč, se kterým má
být uzavřena smlouva podle § 82 ákona, před jejím uzavřením předloží
zadavabli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.

e) Zadávací dokumentace obsahuje specifikaci technických podmínek nutných
k splnění veřejné zakázby.

7. Hodnotící kňtéria

a) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
včetně rezervy bez DPH.
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8. Další podmínlry

a) Zadavatel požaduie pmlrytnutí jistoty k zaiištění svých povinností vyplývaiících
z účasti v zadávacím řízení v souladu s ust § 67 zákona formou složení peněŽní

éstky, forrnou bankovní záruky nebo formou pojišění áruky, ve výši 180.000,-Kě.

b) Všeóny další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je

anebiněna na profilu zadavatele firttps:ltwww,vnoane-urc
nenkovice).

V Nenkovicích, dne 13.8.2014

petr zálešák, starosta


