NÁZEV AKCE

Modernizace hygienického zázemí ZŠ Třemošnice
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky. Obsahuje doplňující informace k výzvě o zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky, které
bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací
dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

Počet listů: 1 paré

ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Město Třemošnice
Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
00271071
Ing. Miroslav Bubeník
Ing. Miroslav Bubeník
603886983
bubenik@tremosnice.cz

ÚDAJE O UCHAZEČI
Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:
a) Právnické osoby:
Obchodní firma nebo název
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – k tomu doložit originál či úředně
ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění
Kontaktní osoba
Kontaktní spojení – adresa, telefon, e-mail, IDDS
b) Fyzické osoby:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
Rodné číslo nebo datum narození
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Kontaktní spojení – adresa, telefon, e-mail, případně IDDS

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1. Název veřejné zakázky:
2. Druh veřejné zakázky:
3. Místo plnění zakázky:
4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
5. Předpokládaná hodnota zakázky:
6. Doba plnění veřejné zakázky:
7. Minimální záruční lhůta:

Modernizace hygienického zázemí ZŠ Třemošnice
VZMR, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
Třemošnice
stavební práce
3 951 910,-Kč bez DPH
od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021
60 měsíců

OBSAH PŘEDMĚTU ZAKÁZKY /stručný popis/
Předmětem díla je modernizace stávajícího hygienického zázemí základní školy.
V rámci modernizace hygienického zázemí, dojde ke stavebním úpravám ve třech podlažích
identických prostor základní školy 1. stupně pro WC dívky, chlapci, personál a úklidová komora s
kapacitou 180 žáků.
V rámci modernizace nedojde k rozšíření celkové plochy, dojde pouze ke změnám v dispozici a
členění, tak bude docíleno efektivnějšího využití prostoru. Dojde k odstranění podlah, nátěrů, obkladů
a zařizovacích předmětů. V rámci oprav podlah a stěn dojde k instalaci nových vnitřních rozvodů.
Následně budou nainstalovány nové sociální předměty. Interiér stěn bude mít zajímavý celoplošný
dětský design.
Dílo bude zhotoveno dle technických podkladů, projektové dokumentace a dle vyjádření příslušných
úřadů: odpovědný projektant Ing. arch. Ondřej Rychnovský, dílo nevyžaduje vyjádření stavebního
úřadu.
Podklady pro stanovení hodnoty zakázky: technická dokumentace, výkaz výměr.
Prohlídka předmětu díla možná po telefonické dohodě.

V rámci upřesnění nabídky lze požadovat doplňující informace od zadavatele pouze písemně, a to
elektronicky dle uvedených kontaktů.

OBCHODNÍ , PLATEBNÍ A TECHNICKÉ PODMIÍNKY
Dodavatel je povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění stavebních
prací. Dále je povinen dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
Dodavatel je povinen používat při provádění stavebních prací pouze materiály a výrobky, které splňují
ČSN a jejichž kvalita je prokázána atestem.
Dodavatel je povinen udržovat pořádek a čistotu. Dodavatel bude ukládat odpady, vzniklé jeho
činností v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí na místa k tomu určená.
Před zahájením prací zajistí dodavatel vytýčení podzemních zařízení.
Každá faktura bude vystavena minimálně ve 2 originálech. Faktura musí splňovat předepsané
náležitosti účetního dokladu dle platných zákonů.
Dodavatel vystavuje faktury měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do
10 kalendářních dnů po ukončení měsíce či akce.
Zadavatel uhradí dodavateli faktury do výše 100 % z celkové sjednané ceny po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků nebo po odstranění poslední z nich.
Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení zadavateli.
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
− Pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH.
− Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění zakázky, tj. pokud se při provádění prací vyskytnou
skutečnosti, které nemohl zadavatel ovlivnit ani předvídat předem a jejichž vyřešení bude nezbytné
pro dokončení prací.
Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle výkazu výměr, do jehož položek nesmí zasahovat a nijak je
měnit.
Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.
Jednotkové ceny, včetně celkové nabídkové ceny, musí být pevné pro předmět plnění veřejné zakázky
po celou dobu plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací prací, vč.
veškerých souvisejících nákladů.

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČŮ
−
−
−

prostá kopie oprávnění k podnikání v příslušném oboru odpovídající plnění předmětu zakázky
dle zákona v platném znění,
čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písmeno a), b), c), d), e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění
doložení min. 2 referenčních děl za posledních 5 let obdobného technického charakteru
obdobné hodnoty zakázky

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce, v jednom originále ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Modernizace hygienického zázemí ZŠ Třemošnice - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na níž je možné případně zaslat oznámení o tom, že nabídka nebyla podána ve lhůtě pro podání
nabídek.
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku.

Nabídku může podat více dodavatelů společně.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku
a současně bude subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

OBSAH A ŘAZENÍ NABÍDKY
1) Krycí list nabídky, viz příloha č. 1
2) Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písmeno a), b), c), d), e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění, viz příloha č. 2
3) Prostá kopie oprávnění k podnikání v příslušném oboru odpovídající plnění předmětu
zakázky dle zákona v platném znění
4) Naceněný výkaz výměr
5) Doplněný a podepsaný návrh SOD, viz příloha č. 3
6) Reference, viz. příloha č. 4
Nabídka musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace.

a) Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy a končí dne:
1. 4. 2021 v 10.00 hodin.
b) Způsob a místo pro podání nabídky
Nabídky je možné podat poštou na adresu zadavatele nebo doručit osobně v pracovní dny na výše
uvedené adrese na základě předchozí telefonické domluvy.

KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
1.

Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší cenová nabídka.
2. Způsob hodnocení nabídek
Na základě výše uvedeného kriteria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Vítězí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Varianty nabídek nejsou přípustné!

OSTATNÍ ÚDAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli toto zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo
i bez uvedení důvodu.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.

V Třemošnici, dne 15.3.2021

Ing. Miroslav
Bubeník

Podepsal Ing. Miroslav Bubeník
DN: cn=Ing. Miroslav Bubeník, c=CZ,
o=Město Třemošnice, ou=911,
email=bubenik@tremosnice.cz
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Třemošnice
Datum: 2021.03.15 10:06:11 +01'00'

Ing. Miroslav Bubeník, starosta

