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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na dodávku stavebních prací
„Udržovací práce fasády a střechy Kulturního domu v Chodové Plané“
veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací podle § 18, odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a proto se nejedná o zadávací řízení
dle Zákona o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Městys Chodová Planá
Sídlo:
Pohraniční stráže129, 348 13 Chodová Planá
IČ:
00259861
DIČ:
CZ00259861
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1980728359/0800
Statutární orgán zadavatele:
Ctirad Hirš, starosta
Kontaktní osoby v záležitosti veřejné zakázky: Růžena Hromířová, tel. 374798303

Zadávací dokumentace
Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav objektu kulturního domu. Úpravy se týkají střechy,
soklové části a fasády (oprava nátěru střešního pláště, rekonstrukce fasády domu, nové provedení
soklové části).
Zadávací dokumentace se zasílá s výzvou. Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí u
zadavatele nebo se poskytuje v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým přístupem na
internetových stránkách http://www.chodovaplana.cz a na profilu zadavatele.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je: 1.551 tisíc Kč bez DPH

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky požaduje zadavatel 7.července 2014
Dokončení plnění požaduje zadavatel do 29.8.2014

Místo plnění: Budova kulturního domu, Pohraniční stráže 1, st.p.č. 52/1, k.ú. Chodová Planá
Prohlídka místa stavby – místo je přístupné.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena jako nejzazší termín doručení nabídky, a to do 25.6.2014 do
09.00 hod.
Místo pro doručení nabídek je: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová
Planá. Nabídky lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě, v uzavřených obálkách
označených NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Udržovací práce fasády a střechy
Kulturního domu v Chodové Plané“.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady:
Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel který:
- splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ
- splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b), tím, že před uzavření smlouvy předloží
v originálu nebo ověřené kopii
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
b) ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání – živnostenské oprávnění odpovídající předmětu
zakázky
Technické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel doloží osvědčení objednatelů o minimálně 3 realizovaných obdobných zakázek v období od
roku 2009 – 2014. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Cena obdobné
zakázky je stanovena na minimálně 500 tis. Kč.
V nabídce postačuje prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. Originál dokladů,
nebo ověřené kopie předloží vybraný dodavatel zadavateli před uzavřením smlouvy o dílo.

Hodnotící kritéria:
Hodnoceny budou úplné nabídky.
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková
nabídková cena bez DPH.
Nutný obsah nabídky k hodnocení: krycí list, čestné prohlášení k prokázání kvalifikace, návrh
smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou, doplněný výkaz výměr.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje pro tuto zakázku právo :
- Odmítnout všechny zakázky
- Zrušit kdykoli zadání zakázky
- Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů

Ctirad Hirš
starosta

