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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Vážení uchazeči,
Obec Krhová, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás v případě Vašeho zájmu, vyzývá
k předložení nabídky s níže uvedenými podmínkami:
Zadavatel:

Obec Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, DIČ: CZ01265750

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele:

Ing. Kateřina Halaštová, starostka, e-mail: starosta@krhova.cz

Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“), jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (dle
ust. § 12 odst. 3 zákona), kdy předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky na
Druh veřejné zakázky: služby je nižší než 2.000.000,-Kč. Tato veřejná zakázka nespadá ve smyslu ust. § 18
odst. 5 zákona pod režim tohoto zákona a zadavatel jej při zadání veřejné zakázky
neaplikuje, vyjma zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Směrnice č. 2/2015 k zadávání
veřejných zakázek, kterou vydala Rada obce Krhová usnesením č. 24/2015/R-181.
Název zakázky:

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení vodovodního řadu a kanalizační a
vodovodní přípojky pro objekt hasičské zbrojnice v Krhové v rozsahu:
1) Položkového rozpočtu (příloha č. 1 této výzvy)
2) Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 této výzvy)
3) Projektové dokumentace Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová, zpracovanou
Ing. Leoš Zádrapa, se sídlem Valašské Meziříčí, Juřinka 131, IČO 69 59 30 94, která
je přílohou této výzvy.
Kvalitativní podmínkou realizace této veřejné zakázky je vymezeno příslušnými
právními předpisy a technickými normami platnými v ČR. Součástí díla je provedení
všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze
takové materiály a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná
osvědčení.

Předpokládaná
hodnota:

786 290 Kč bez DPH

Termín plnění:

Zahájení prací od podpisu smlouvy (pravděpodobně 14.5.2018)
Termín dokončení a předání celého díla nejpozději do 29.6.2018

Datum vyhlášení
zakázky:

31.1.2018

Lhůta pro podání
nabídek:

Nabídka musí být doručena v listinné podobě poštou nebo osobně do 12 dní od
odeslání výzvy a zveřejnění způsobem obvyklým, tj. do 12.2.2018 do 13:30 hod.

Místo pro podání
nabídek:

Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová (budova ZŠ – vchod z pravé strany)

Způsob podání
nabídek:

Nabídky musí být podány v zapečetěné obálce označené: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová“

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH.

Způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny. Zakázka bude přidělena
uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
1) Oceněný výkaz výměr (příloha č. 1) a Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2) musí být
součástí nabídky a jsou pro zpracování nabídky závazné.
2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 5).
3) Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence v kopii, nesmí být starší 90
dnů.

Požadavky na
prokázání kvalifikace:

4) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
5) Seznam nejméně 2 zhotovených staveb obdobného charakteru. Přílohou tohoto
seznamu musí být osvědčení vystavené jmenovitě na zhotovitele stavby (uchazeče o
tuto veřejnou zakázku) a musí zahrnovat:
přesný název, přesné označení zakázky, předmět zakázky
dobu realizace
místo realizace
celkové finanční náklady v částce bez DPH/rok
adresa a kontakt na objednatele
6) Uchazeč v nabídce uvede v %, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům. U těchto subdodavatelů bude uvedeno jméno
společnosti, sídlo, identifikační číslo a specifikace prací (příloha č. 3) zadávací
dokumentace. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele,
předloží prohlášení o tom, že subdodavatele nevyužije.
7) Čestné prohlášení uchazeče o souhlasu se zveřejněním a se zněním zadávací
dokumentace (příloha č. 6 této výzvy).
8) Čestné prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky (příloha č. 7 této
výzvy).

Další podmínky
zadavatele:

Seznam příloh:

1) Základní identifikační údaje budou prvním listem nabídky (příloha č. 4 této výzvy)
2) Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.
3) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení až do doby
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem toto řízení zrušit nebo odmítnout všechny
předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
6) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
7) Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
8) Nabídky se uchazečům nevracejí.
Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 - Základní identifikační údaje uchazeče
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o souhlasu se zveřejněním a se zněním zad. dokum.
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti

Tato výzva spolu se všemi přílohami je zadávací dokumentací na předmětnou zakázku malého
rozsahu. Přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci veřejné zakázky.
V Krhové, dne 31.1.2018
Digitálně

podepsal Ing.
Ing.
Kateřina
Kateřina Halaštová
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Ing. Kateřina Halaštová, starostka

