VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“)

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Obec Skalička
Sídlo:
Skalička 2, 75352 Skalička u Hranic
IČO:
00301949
Zastoupený:
Petra Kočnarová – starostka obce
Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00301949
Elektronický nástroj pro příjem nabídek: https://www.eveza.cz/el-verejne-zakazky
Osoba pověřená zadavatelskou činností dle § 43 zákona:
Název zástupce zadavatele: Ing. Marcela Tomášová – Mikroregion Hranicko
Telefon:
+420 739 430 576
E-mail:
m.tomasova@regionhranicko.cz

Veřejná zakázka na stavební práce:
„BYTY 2021 – III. ETAPA“
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
1.

PREAMBULE

Tato výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace a je vypracována jako
podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva a povinnosti
dodavatelů i zadavatele v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním
nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
2.

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

Nabídky budou přijímány pomocí certifikovaného elektronického nástroje EVEZA
dostupného na: https://www.eveza.cz/el-verejne-zakazky
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je v souladu s ustanovením § 96 zákona
uveřejněna na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00301949 )
nejméně po celou dobu průběhu lhůty pro podání nabídek a je poskytnuta dodavatelům
bezúplatně.
Blížší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci projektu OBEC SKALIČKA –
BYTY 2021 – III. etapa daným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha 4) a
projektovou dokumentací (Příloha č. 3) zpracovanou INTEGRAPLAN, v.o.s., Bohuslavská
1326, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 06586163, odpovědný projektant, Ing. Arch. Stanislav
Vrubel
Účelem projektu je rekonstrukce s cílem vybudování 2 bytů dle projektové dokumentace:
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT VE SKALIČCE
SO 101 – VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT „A“ – „VÝCHODNÍ ČÁST – 2 B.J. – III. etapa“
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky
obsahují přílohy zadávací dokumentace.
4.

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení: předpoklad 09/2021
Ukončení: nejpozději do 30.6.2022 s tím, že nejpozději k datu 30.11.2021 bude
prostavěno a vyfakturováno min. 90 % z celkové ceny díla. V případě, že tato
podmínka nebude dodržena a objednateli nebude z tohoto důvodu proplacena
dotace, stane se neproinvestovaná částka sankcí vůči dodavateli.

Místo plnění: k.ú. Skalička, p.č. 318, 319, 320, 574/1, 574/5, Skalička č.p. 2
Upřesnění k etapizaci:
Projektová dokumentace a rozpočet obsahují informace o etapizaci projektu. Zadavatel
však rozhodl, že bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky jako jeden celek.
5.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

45000000-7
6.

Stavební práce

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je v elektronické podobě po celou dobu trvání
lhůty pro podání nabídek uveřejněna v plném znění na profilu zadavatele.
7.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Dodavatel ve své nabídce předloží jistotu (v souladu s § 41 zákona) ve výši 100.000 Kč.
Blíže viz zadávací dokumentace.
8.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat, tj. nejpozději do 4.
5. 2021 v 10:00 hod.
Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky dle §
103 odst. 1, písm. c) zákona pomocí elektronického nástroje (EVEZA).
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9.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá v souladu s ustn. § 109 zákona.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením manipulováno.
Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez účasti účastníků zadávacího řízení.
10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv
listinné) pomocí elektronického nástroje.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis, musejí být podepsány
účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat za účastníka; v případě podpisu jinou osobou
musí být plná moc předložena v nabídce. Podepsány mohou být buď vlastnoručně a
předloženy do nabídky naskenované ve formátu *.pdf nebo mohou být podepsané
elektronicky.
11. KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
 prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona,
 prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona,
Blíže viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli v zákonných lhůtách vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky.
Zadavatel doporučuje při elektrické komunikaci využít elektronický nástroj.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.
Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
13. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1
zákona.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to
nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše celkové nabídkové ceny v
Kč bez DPH, která bude uvedena ve smlouvě o dílo.

Ve Skaličce, 16.4.2021
Digitálně podepsal

Petra
Petra Kočnarová
2021.04.18
Kočnarová Datum:
10:52:52 +02'00'

……………………………………………..……..
Petra Kočnarová
starostka
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