Město Osečná

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
3. Fotodokumentace – současný stav
4. Projektová dokumentace - zadání
5. Výkaz výměr
6. Seznam poddodavatelů
7. Návrh smlouvy o dílo
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V Osečné dne 1. 7. 2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU
Obracíme se na Vás s výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve výběrovém
řízení zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon), v souladu s platnou Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Města Osečná.
1. Název zakázky:

„Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
2. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:

Město Osečná
Svatovítské náměstí 105, Osečná 463 52
Obec
00263061
Jiří Hauzer, starosta, tel.: 603 153 985, e-mail: starosta@osecna.cz
Mgr. Tomáš Johanovský, tel.: 732 271 081, e-mail: reditel@zsosecna.cz

3. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
4. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešní krytiny na budově MŠ
Osečná v ulici Českolipská 72, Osečná dle projektové dokumentace zpracované
projektantem Ing. Radomírem Hladkým.

5. Předpokládaná cena veřejné zakázky
Předpokládaná cena zakázky je 996 337,00 Kč bez DPH.
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6. Termín realizace:
Zakázka bude realizována od uzavření smlouvy do 31. 12. 2022.
Preferovaný termín realizace je do 31. 8. 2022.
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje k prokázání splnění:
▪ základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení (je možné využít
přiložený vzor, viz příloha č. 2).
▪ profesních kvalifikačních předpokladů předložit výpis z obchodního rejstříku (pokud
je v něm uchazeč zapsán) nikoliv starší 90 dnů od data lhůty pro podání nabídek, a
živnostenský list.
▪ reference obdobného charakteru staveb (alespoň pro tři stavby)
Uvedené doklady může dodavatel předložit i v neověřené kopii.
Prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje.
8. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční v úterý 11. 7. 2022. Sraz účastníků bude v 9.00 hodin u
objektu MŠ Osečná, Českolipská ulice č.p. 72.
Prohlídku organizuje: Mgr. Tomáš Johanovský, tel.: 732 271 081
9. Lhůta a adresa pro podání nabídky
Nabídku podejte v listinné podobě do 25. 7. 2022 do 15.00 hod., poštou na adresu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná
nebo osobně na podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na
Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.
10. Náležitosti podání nabídky
Nabídka musí být podána písemně v uzavřené obálce označené „Výměna střešní krytiny MŠ
Osečná, Českolipská 72, Osečná – Neotvírat!“, na obálce musí být dále uvedena adresa, na
níž je možné zaslat případné oznámení o doručení nabídky po lhůtě pro podání nabídek.
Uzavření obálky bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovanému otevření
obálky (např. pečetí nebo přelepkou s razítkem či podpisem).
Obálka bude obsahovat:

1) Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (viz příloha č. 1).
2) Vyplněný a podepsaný výkaz výměr (viz příloha č. 5).
3) Všechny doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 7 této výzvy.
4) Vyplněný a podepsaný 1x návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 7).
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5) Vyplněný seznam poddodavatelů (viz příloha č. 6) nebo čestné prohlášení, že
uchazeč bude veřejnou zakázku realizovat pouze vlastními silami.
6) Předpokládaný časový harmonogram prací
Zadavatel si dále dovoluje požádat dodavatele o doložení návrhu smlouvy a oceněného
položkového rozpočtu v editovatelném formátu (Word, Excel, ….) na CD.
Nabídku musí podat osoba oprávněná jednat navenek jménem uchazeče. Pokud nabídku
podává za uchazeče osoba neuvedená v obchodním rejstříku, bude přiloženo i pověření nebo
zmocnění této osoby k předložení nabídky!
11. Posouzení nabídek
Zadavatel posoudí nabídky zejména z hlediska, zda splňují všechny požadavky zadavatele
stanovené v zadávacích podmínkách. Pokud nabídka bude s těmito požadavky v rozporu,
nabídku vyřadí.
12. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
Nabídka bude hodnocena podle jediného kritéria: výše nabídkové ceny bez DPH.
Způsob hodnocení: nabídky budou hodnoceny pořadím podle výše nabídkové ceny bez DPH
– nejnižší nabídková cena bez DPH bude hodnocena jako první v pořadí.
Zadavatel zašle všem účastníkům výběrového řízení rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky.
13. Zrušení výběrového řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do doby uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem, a to i bez udání důvodu.

Za zadavatele:

Jiří Hauzer
starosta města Osečná
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