Město Bystřice
Telefon: 317 793 217
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Výzva číslo 01/2016
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku:
1. Název veřejné zakázky

„MŠ Bystřice – výměna topných těles“
2. Zadavatel:
Název zadavatele:
se sídlem:
IČ:
Telefon:
Kontaktní osoby:
E-mail:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
00231525
317 793 217 / 603 269 099
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
podatelna@mestobystrice.cz

Veřejná zakázka neprobíhá v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen
Zákon), protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (§12 odst. 3 Zákona)
s předpokládanou hodnotou do 6.000.000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka se dále řídí platnou
Směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Bystřice č. 01/2014 včetně
pozdějších dodatků.
Zadavatel vyzývá v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vybraný okruh zájemců k podání
nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel:
Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Zastoupení: Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
IČ: 002 31 525
Odpovědná osoba: Roman Rohlík
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1. Zadavatel
Zadavatel: Veřejný zadavatel
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
002 31 525
Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města

Kontaktní osoba: Roman Rohlík, tel: 317 783 178,
e-mail: roman.rohlik@mestobystrice.cz

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování nabídky na provedení výměny topných těles v MŠ
Bystřice vše ve správním území města Bystřice, k.ú. Bystřice u Benešova.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 500 000,- Kč bez DPH.

3. Charakteristika veřejné zakázky
 Tato zakázka je klasifikována jako zakázka malého rozsahu.
 Předmětem plnění je kompletní výměna topných těles v MŠ Bystřice dle výkazu výměr.

4. Časová specifikace
Předpokládaný termín započetí prací: 1. srpna 2016
Předpokládaný termín ukončení prací: nejpozději do 26. srpna 2016

5. Místo plnění
Správní území města Bystřice.

6. Požadavky na kvalifikaci
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
1. základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, předložením podepsaného čestného
prohlášení dle přiloženého vzoru,
2. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona, předložením výpisu z obchodního rejstříku
ne starším 90 dnů, nebo dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina) v
rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
3. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona předložením úplné kopie
pojistné smlouvy.
4. Kvalifikaci uživatel doloží vyplněním přiloženého čestného prohlášení a předložením
dokumentů o splnění kvalifikace dodavatele v prosté kopii jako součást své nabídky do konce
lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel musí mít platná oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky.
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7. Kritérium hodnocení nabídky
Kompletní nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %.
8. Pokyny pro zpracování a podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Nabídka bude členěna:
a) titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče
v následujícím členění:
1. název obchodní firmy nebo jméno a příjmení uchazeče,
2. sídlo, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu;
3. právní forma uchazeče;
4. identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno;
5. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, v opačném případě uvede uchazeč, že není
plátcem DPH;
6. uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče či za uchazeče;
7. uvedení kontaktní osoby uchazeče;
8. telefonické spojení, e-mailové spojení na uvedenou kontaktní osobu;
9. doručovací adresu;
b) zpracování nabídkové ceny:


celková cena za provedení celého plnění zakázky



nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, nabídková cena včetně DPH na jednotlivé PD



oceněný položkový rozpočet, který je součástí výzvy

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do:

30. 5. 2016 v 11:00 hodin.
Uchazeč doručí svojí nabídku v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě v jedné obálce
osobně nebo doporučenou poštou na adresu:

Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Nabídka musí být doručena na adrese zadavatele nejpozději do 30.5. 2016 v 11:00 hod.
Obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření, na uzavření ji opatří svým razítkem
nebo podpisem, zpáteční adresou a zřetelně označí
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„MŠ Bystřice – výměna topných těles“
Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené nabídky, nebudou do
soutěže přijaty.
Platnost nabídky je do 31. 8. 2016.
www.mestobystrice.cz
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9. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, a to ve
smyslu § 84 zákona. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů, spojených s účastí a z předané
nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Účastník výběrového řízení souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů účastníka výběrového
řízení a parametrů nabídek na webových stránkách města: www.mestobystrice.cz.

10. Ostatní informace
a) Každý uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o povaze zakázky. Případné
nejasnosti si musí vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání
soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena, nerespektování místních
zvláštností, nevyřešení nejasností apod. neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo zvýšení ceny.
b) Výsledek výběru je nepřenosný na jiné firmy.
c) Nabídky, veškerá korespondence probíhající mezi uchazečem a zadavatel a dokumentace týkající
se zadávacího řízení, musí být zpracována v českém jazyce, který je považován za jazyk tohoto
řízení.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny nabídky obdržené v souvislosti se zadávacím
řízením. V důsledku toho nemají uchazeči žádné právo vyžadovat navrácení své nabídky zpět.
e) Nabídku podává uchazeč bezplatně.
f) Tato výzva bude uveřejněna na úřední desce zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání
nabídek.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky
h) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
i) Zadavatel má právo měnit rozsah díla a doplňovat případné informace. Veškeré údaje budou
zveřejněny na www.mestobystrice.cz v sekci výběrová řízení vypsaná.

11. Obchodní podmínky
Nabídková cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“, bude ji možno měnit jen písemným
odsouhlasením obou smluvních stran.

12. Seznam příloh
-

Položkový rozpočet

V Bystřici dne 29. dubna 2016

……………………………………………..
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
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Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zakázku
Název zakázky:

„MŠ Bystřice – výměna topných těles“
Zadavatel:

Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Uchazeč: …………………………………………………………………………………
se sídlem: ………………………………………………………………………………..
IČ: ………………………………… DIČ: ……………………………………………
ve smyslu § 62, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53, odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) zákona
Prohlašuje tímto, že:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
v posledních třech letech jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu.
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů.
nejsem v likvidaci.
nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.
nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či místa bydliště dodavatele.
nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele.
nebyl jsem v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů – pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.

V ………………..……dne………………2016.

Razítko a podpis(y) statutárního(ch) zástupce(ů) uchazeče
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