„Rekonstrukce obecní školky Čepřovice“
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA
STAVEBNÍ PRÁCE
Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen zákon)

„Rekonstrukce obecní školky Čepřovice“
I.

DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. - Zjednodušené podlimitní řízení
na akci: „Rekonstrukce obecní školky Čepřovice“.
Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou formou zveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-ceprovice
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 6 a § 22 ZZVZ
a nařízením vlády č. 172/2016 o finančních limitech a částkách pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek,
tj. pro podlimitní veřejnou zakázku.

II.

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu školky v obci Čepřovice. Školka slouží dětem
nejenom z této obce, ale zajišťuje spádovou oblast čítající několik dalších vesnic.
Školka bohužel již nevyhovuje dnešním standardům z hlediska hygieny i metodiky výuky. Zadavatel si proto
přeje realizovat rekonstrukci, která se týká především přízemí a podkroví této stavby.
Předmětem plnění je dále vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení
a dalších dokladů nezbytných pro tuto zakázku, a to způsobem a za podmínek stanovených v této zadávací
dokumentaci a jejích přílohách. Objem stavby je definován přiloženou architektonickou studií. Drobné odchylky,
které vyplynou z dalších stupňů projektových dokumentací jsou přípustné, a však musí být konzultovány
se zadavatelem. Kompletní dodávka bude finalizována veškerými stavebními konstrukcemi a včetně finálních
úprav povrchů. Součástí díla je provedení a funkčnost všech technologických celků pro potřebné užívaní stavby
(např. vytápění, elektroinstalace atd.).
Spolufinancování projektu bude zajištěno za přispění prostředků Ministerstva financí ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí.

III.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

Obec Čepřovice
se sídlem Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice
statutární zástupce: Bc. Barbora Poláčková, starostka obce
IČ: 00228702

Zástupce zadavatele:

Universal Solutions s.r.o.
Francouzská 404, 397 01 Písek
korespondenční adresa: Alšovo nám. 178, 397 01 Písek
statutární zástupce: Gabriela Vaciková, jednatelka
IČ: 03470300

IV. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění bude organizována. Zadavatel stanovuje termín prohlídky:
•
Prohlídka proběhne dne 20.04.2021 v 10:00 hodin (10 pracovních dnů před termínem pro podání nabídky)
Sraz účastníků prohlídky bude před místem plnění.
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V.

LHŮTY, MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA

Lhůta pro podání nabídek a předložení požadovaných dokladů:

04.05.2021 do 10:00 hodin

Otevírání nabídek: Otevírání nabídek bude prováděno elektronicky a bude zahájeno bez zbytečného odkladu
po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Adresa pro vkládání nabídek: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-ceprovice

VI.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
• základní způsobilosti (dle § 74 zákona)
• profesní způsobilosti (dle § 77 zákona)
• ekonomické způsobilosti (dle § 78 zákona)
• technické kvalifikace (dle § 79 zákona)
Bližší informace k prokázání splnění kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
JISTOTA
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli v souladu s § 41 jistotu.
Výše jistoty veřejné zakázky je stanovena na 200.000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

VII. KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou
výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky, v souladu § 114 zákona, tj. podle jejich ekonomické výhodnosti.
Jako jediné kritérium ekonomické výhodnosti nabídek je, v souladu s § 114 odst. 2) zákona, stanovena:
ekonomicky nejnižší nabídková cena, která představuje váhové kritérium ve výši 100 %.
Zadavatel tímto stanovuje, že po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci, tj. hodnocení nabídek
bude probíhat ve dvou kolech:
1. kolo
2. kolo

předběžné hodnocení
elektronická aukce

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ – 1. KOLO
V rámci předběžného hodnocení zadavatel, popřípadě jmenovaná hodnotící komise, posoudí a předběžně
vyhodnotí jednotlivé nabídky dle nabídkových cen uvedených v nabídkách.
ELEKTRONICKÁ AUKCE – 2. KOLO
V souladu s § 120 zákona zadavatel sděluje, že v rámci zadávacího řízení proběhne elektronická aukce.
Elektronická aukce bude využita jako prostředek pro hodnocení nabídek v souladu s § 120 a § 121 zákona.

VIII. TERMÍN PLNĚNÍ
ZAHÁJENÍ PRACÍ:

TERMÍN DOKONČENÍ:

IHNED PO PODPISU SMLOUVY, tj. zahájení činností souvisejících
s projekčními pracemi a inženýrskou činností vedoucí k získání
stavebního povolení
do 30.06.2022 – včetně úspěšné kolaudace
termín pro financování: do 30.11.2021 min. 10 mil. Kč včetně DPH

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny
stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným účastníkem. Termín zahájení může
být posunut v závislosti na ukončení zadávacího řízení.
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IX.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Účastníci svou nabídku podají písemně elektronickou formou vložením na adresu:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-ceprovice
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě.
Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do zadávacího řízení.
Nabídka, jakož i veškeré doklady a čestná prohlášení musí být podepsány osobou, případně osobami
k tomu oprávněnými.

X.

PRÁVO ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanovením § 127 zákona. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel je oprávněn
zadávací řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen
do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením dle § 53 odst. 5 zákona možnost doručování rozhodnutí
uveřejněním na profilu zadavatele.
Čepřovice, dne 01.04.2021

podepsal
Gabriela Digitálně
Gabriela Vaciková
2021.04.01
Vaciková Datum:
18:12:49 +02'00'

………………………………………………….
Bc. Barbora Poláčková, starostka obce
Gabriela Vaciková, zástupce zadavatele v řízení
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