VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní
prostředí (dále jen „pokyny OPŽP“)

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci
Žarošice

Akceptační číslo

13153753

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu (dle Pokynů OPŽP: zakázka
malého rozsahu 2. kategorie)

Identifikační údaje zadavatele
Název

Obec Žarošice

IČ

00285528

Adresa sídla

69634 Žarošice 14

Osoba oprávněná jednat

Václav Vágner, starosta obce

Datum

25. 6. 2013

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností v rozsahu § 151 zákona (zástupce zadavatele):
Název
Eurovision, a.s.
IČ

276 91 845

Adresa sídla

Veveří 102, 616 00 Brno

Osoba oprávněná jednat

Ing. Jana Elingrová – předsedkyně představenstva

Kontaktní osoba

Gabriela Johnová

Telefon

+420 539 050 612

Fax

+420 543 235 709

E-mail

g.johnova@eurovision.cz

Obec Žarošice, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Vás tímto v souladu s pokyny OPŽP
vyzývá k podání nabídky na nadepsanou veřejnou zakázku.

Výzva k podání nabídky
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1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
O poskytnutí kompletní zadávací dokumentace je možno požádat na e-mailové adrese:
g.johnova@eurovision.cz. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat: identifikační
údaje uchazeče, kontakt, e-mailovou adresu, na kterou je možné zasílat dodatečné informace (nutno
uvést adresu, kterou uchazeč pravidelně kontroluje), text žádosti o zadávací dokumentaci, podpis.
Kompletní zadávací dokumentace bude bezodkladně poskytnuta (předána osobně nebo předána
k doručení poštou) v elektronické podobě na CD. Vyžádanou zadávací dokumentaci si vyzvedne
uchazeč osobně na adrese osoby pověřené výkonem zadavatelských činností po zaplacení níže
uvedené ceny v hotovosti nebo bude zadávací dokumentace zaslána poštou na dobírku na adresu
uvedenou uchazečem v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. V případě osobního převzetí
zadávací dokumentace si uchazeč domluví termín s osobou pověřenou výkonem zadavatelských
činností telefonicky nebo e-mailem. Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím
zadávací dokumentace. Výše nákladů na reprodukci: 150 Kč bez DPH (tj. ve výši 182,- Kč vč. DPH),
výše nákladů na balné a poštovné: 100 Kč bez DPH (tj. 121,- Kč vč. DPH). Výše nákladů na balné a
poštovné je účtována jen v případě, že je zadávací dokumentace zaslána poštou na dobírku.

Obsah zadávací dokumentace
1. Textová část zadávací dokumentace
2. Projektová dokumentace
3. Krycí list nabídky
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2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Předmětem
zadávacího
řízení
je
uzavření
smlouvy
mezi
zadavatelem
a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce. Účelem stavby je
provedení zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Žarošice.

2.2.

Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou
dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem
projektové dokumentace je ATOM ATELIÉR, Ing. Adrián Tomčala, se sídlem Veselí nad
Moravou, Stojanova 1542, IČ: 76206793.

2.3.

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí
stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a
obecně technickými požadavky na výstavbu.

2.4.

Místo plnění veřejné zakázky: obec Žarošice (kód ZÚJ: 586790), Jihomoravský kraj (kód
NUTS: CZ064).

2.5.

Termín plnění veřejné zakázky:

2.5.1.

Předpokládané zahájení realizace: srpen 2013 (dle reálného ukončení zadávacího řízení a
klimatických podmínek),

2.5.2.

Předpokládané ukončení realizace: začátek prosince 2013.

2.5.3.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např.
prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před UOHS, klimatické
podmínky, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky
podle předchozích bodů nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

2.6.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:

2.6.1.

Klasifikace dle CPV: Stavební práce (45000000-7).

2.6.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.060.394,- Kč bez DPH.
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3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE,
ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
3.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 7. 2013 v 10:00 hod.

3.2.

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zástupce zadavatele: Eurovision,
a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, a to zejména v pracovní dny od 8:30 do 14:00 (v poslední den
lhůty pro podání nabídek do 10:00), jiné termíny je třeba telefonicky dojednat. Zadavatel
doporučuje uchazečům ve všech případech předchozí písemnou nebo telefonickou
domluvu termínu (data a času) podání nabídky s kontaktní osobou (Gabriela Johnová, tel:
+420 539 050 612, e-mail: g.johnova@eurovision.cz). Nabídky je rovněž možné podávat
poštou na uvedenou adresu.

3.3.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

3.4.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b)
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Bližší údaje
o hodnotícím kritériu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

3.5.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

3.6.

Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Životní prostředí, akceptační číslo: 13153753.

3.7.

Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

V Brně, dne 25. 6. 2013

……………………………………………………
Gabriela Johnová, Eurovision, a.s.
pověřena zadavatelem
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