
TJ soKol BoHUŇoVlCE, z.s.

Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice

4

VÝZVn K PODÁIVÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ

DoKUMENTACE K VEŘEJruÉ znx Ázcr

Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá
uchazeče k předložení nabídek. Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako
podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malé hodnoty na stavební
práce (dá|e jen veřejná zakázka|, jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6,000.000,- Kč bez DPH. Při

zadání veřejné zakázky ma!ého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č.

t34l2OL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz

na zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok. Zadavatel postupuje dle

Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2O14-2O2O vydaným

Ministerstvem pro místní rozvoj.
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,,REKoNSTRUKcE SoKoLoVNY (lll. etapa) -T7B", LoDĚNlcKÁ 298,78314 BoHUŇovlcE

Zadavatel: TJ Sokol Bohuňovice, z.s.

Sídlo: Loděnická 298,783 ].4 Bohuňovice

lC: 49593269

Dlč: cZ49593269
Zástupce zadavatele: lng. Václav Fryčák, předseda TJ

Telefon: +42O 602735 064

E-mail: vaclav.fry@sezna m,cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZYZ bude zadavatele pro v,ýlcon zadavatelských činností k výše

uvedené veřejné zakázce zastu povat:

konta ktní osoba zadávacího íízení: lng. arch. Pavel Fryčák, člen výboru TJ

Sídlo: Loděnická 298, 7 83 14 Bohuňovice

lČ: 49593269

Telefon: +420 605 916 019

E-mail: pave l.fryca k@sezna m.cz

Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto
osobu.

Ve smyslu § 36 odst. 4ZZVZ zadavate! uvádí, že

zadávací doku me ntaci vypracova l :

lng. arch. Pavel Fryčák, člen výboru TJ

Sídlo: Loděnická 298, 7 83 14 Bohuňovice

lC: 49593269

Telefon: +420 605 916 019

E-mail: pavel.fryca k@seznam.cz

lDENTIFlKAČN Í ÚDAJE VEŘEJN É ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: ,, Rekonstrukce sokolovny ( l l l.etapa) - TZB"
Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice

Druh veřejné zakázky; Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malé hodnoty zadávaná mimo
režim zákona č, 134/2016 Sb, postupem dle
Metodického pokynu pro oblast zadávání
zakázek pro programové období 2Ot4l2O2O
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3.1 Předmět plněníveřejné zakázky

předmětem zadávacího řízeníje úzavřenísmlouvy mezizadavatelem a dodavatelem na dobu urČitOu,

jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve realizaci zařízení pro vytápění staveb, zařízení

vzduchotechniky, EMl a plynovodnípřípojky na výše uvedené veřejné zakázce.

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Olomouckým krajem.

předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemŽ dílem se rozumístavebníi

technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace zpracované spoleČností V-PROJEKT

prostějov, v. o. s., Úiezd ztis/9a, 796 01 Prostějov v prosinci 2OI7, která tvoří nedílnou souČást

zadávací dokumentace.

Stejně tak, jako 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.).

předmět zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací (dále jen ,PD"), která je přílohou této

zadávací dokumentace a položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace

stavby - výkaz výměr.

Zadavatel vyžaduje, aby minimální prostavěnost s ohledem na poskytnuté dotace Činila k datu

3L.L2.2OL8 částku minimá!ně 1.480.000,- Kč včetně DPH.

3.2 Ostatní ustanovení:

Tato výzva k podání nabídek vč, zadávací dokumentace (dále jen výzva, nebo rovněŽ jen ZD) je

vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezující předmět

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídky na plnění veřejné

zakázky.

předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje vŠechny pokyny, formuláře,

termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel

neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v

každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a

následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení

přijímá dodávatel plně a bez výhrad zadávací.podmínky této veřejné zakázky.

yýzva a zadávací dokumentace byla zas|ána osloveným uchazečŮm elektronicky.
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4.t Místo plngní zek§*y

Místem plnění veřejné zakázky je budova

situovaná na parcele st. 154, k.ú. Moravská

4.2 Plcn],Cka i,risra p;:ělí

sokolovny v obci Bohuňovice, Loděnická 298. Budova je

Loděnice.

Dodavatelům, kteří projeví zájem o prohlídku místa plnění, umožní kontaktní osoba zadavatele

individuálníprohlídku. Termín a čas této prohlídky bude stanoven dohodou.

4,3 řř*dpokláCu né te rr::íny nl:,,:ěni

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

o stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele.

o uchazeč je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů ode dne

doručení písemné výzvy k zahájení prací.

o Termín pro ukončení plnění: Nejpozději do 3 měsíců od předánía převzetístaveniště. za den

zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předánístaveniště.

4,4 Podrnínky prc z;,něi:1, i€rmínů pirrěni

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž

bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín

dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit, Lhůta plnění

navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

5.1 Základnízpůsobilost

Základní způsobilost dle § 74 zákona č.134/201,6 Sb., o zadáváníveřejných zakázek (dále jen ,,Zákon")
dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení (vzor prohlášenítvoří přílohu č. 3 této zadávací

dokumentace).

3.2 řrcfesní zp*scbilosi

Zadavatel požaduje prokázání následující profesnízpůsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení§
77 zákona. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v §77
odst. 1",2 písin. a), c) zákona.

o splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením v,ýpisu z

obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

za psá n.

<a
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. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáŽe dodavatel předloŽením

živnostenského "pprávnění Rro předmět činnosti - Provádění staveb, jejich změn a

odstraňování nebo Montáž, opravy a rekonstrukce plynov,ých kotelen, chladicích zařízeni a

tepelných čerpadel nebo případně jiné odpovídající charakteru požadovaných stavebních

prací.

5.3 Technickákvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 79 odst. 2

písm. a)ZZYZ.

seznam vÝznamnÝch stavebních prací

Splnění této části technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu vČetně osvědČení

objednatelů o řádném plnění min. 3 zakázek obdobného charakteru o finančním objemu min. ]-,0 mil,

Kč bez DpH u každézakázky provedené dodavatelem v posledních 5 letech. Součástí kaŽdé této zakázky

musí být současně dodávka a montáž zařízení vzduchotechniky o finančním objemu min. 0,5 mil. KČ a

zařízení vytápěnístaveb o finančním objemu min. 0,5 mil. Kč.

osvědčení o realizovaných stavebních pracích musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění

stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. SouČástí

:\ osvědčenímusíbýt název projektu a adresa objednatele stavebních pracÍ.
.]:]

5.4 Ostatníustanove*í

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení,je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a

způsobem vymezeným touto zadávací dokumentací. DokIady prokazující základní zpŮsobilost a

profesní způsobilost podle § 77 odst. t ZZVZ musí prokazovat splnění poŽadovaného kritéria

způsob!losti neipozděii v době 3 měsíců přede dnem zaháiení zadávacího řízenÍ.

Forma dokladů
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci

v prosté kopii.

Neprokázání zoůsobilosti a kvalifikace
pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže základní, profesní zpŮsobilost a technickou kvalifikaci

stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo poŽadovat

vyjasnění nebo doplněnízpůsobilosti a kvalifikace. Uchazeč může způsobilost a kvalifikaci prokázat téŽ

prostřednictvím poddodavatelů. Za tímto účelem předloží do nabídky poddodavatelskou smlouvu.

kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu smlouw. v případě, že vvbranÝ dodavatel nedoloží

požadované originálv nebo ověřené kopie. zadavatel uzavře smlouvu s dodavatelem na dalším pořadí.

Stránka 6/13
Ý



Obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst.1 písm. c) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.

Obchodní podmínky jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této

zadávaci dokumentace,

Zadavatel stanovuje, že závazné obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) budou zájemcem
předloženy ve formě smlouvy o dílo dle ust. § 2586 a n. zák. č.89/2OI2 Sb., občanský zákoník. Uchazeč
je povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být ze
strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče, nebo jinou osobou k tomu oprávněnou,
přičemž toto oprávnění musívyplývat z nabídky, Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude
nabídka považována za neúplnou

o Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a
celkových cen. K jeho zpracování uchazeč použije podrobný výkaz výměr, který je součástí
zadávací dokumentace.

o Vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dí|o pojistnou smlouvu týkajícíse pojištění
odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou třetí osobě činností uchazeče, a to dle podmínek
uvedených v návrhu smlouvy.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů,

které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění z jeho strany. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy

k návrhu smlouvy, kterétato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

Zadavatel nepřipouští va ria ntní řešen í nabídek.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumícelková cena za provedenístavby bez daně z

přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby,

včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště,

předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovnívlivy, obecný vývoj

cen apod,)

Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. Celková

nabídková cena musí být zpracována do krycího listu dle vzoru krycí list příIoha č. 1, jako celková cena

za službu a musí být stanovena na základě a v souladu s touto zadávací dokumentací v české měně v

členění bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady

uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, Nabídková cena

obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Zadávací dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci, která uvádí minimální technické

parametry, položkový rozpočet požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. Zadavatel

doporučuje uchazečům ověřit si soulad položkového rozpočtu s textovou a výkresovou částí PD stavby
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a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona.

Výkaz výměrje pro zpracování nabídkové ceny závazný,

Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá slepý výkaz výměr v elektronické formě.

Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektŮ předloŽením výkazu výměr

(oceněných s|epých položkových rozpočtů). Jednotkové ceny uvedené v poloŽkových rozpoČtech jsou

cenami pevnými po celou dobu prováděnístavby v případě, že nenastala žádnáz podmínek pro moŽné

překročení nabídkové ceny. Položkový rozpočty musí být součástí písemné nabídky uchazeČe.

Změna výkazu výměr
pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu

výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek,

vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých

položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízenÍ.

Překročení nabídkové ceny
překročenínabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám

sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z

přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání

Smlouvy známé, a Zhotovitelje nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný

vliv na sjednanou cenu, lze rovněž nabídkovou cenu upravit, a to v souladu s ustanovením § 100 odst.

3ZZvz.

9.1 Plnění prostřednictvím poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat

jiným osobám.

Uchazeč uvede v nabídce seznam všech poddodavatelů (Příloha č. 5), se kterými uchazeč uvaŽuje při

plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a technologického řeŠení

poddodávek a uvažovaného finančního objemu každé poddodávky.

pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným

zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat

prostřednictvím poddodavatele, Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předloŽit

násled ující doklady poddodavatele:

o smlouvu uzavřenou se zhotovitelem (tj. s uchazečem),znížvyplývá závazekpoddodavatele k

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí Či práv, s

nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsa hu, v ja kém poddodavatel prokáza l splnění kva lifikace

o čestné prohlášení poddodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných

zakázek, které nesmí být ke dni podání nabídky starší90 kalendářních dnŮ
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. prostou kopiivýpisu z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v něm zapsán, čivýpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis zobchodního rejstříku či jiné evidence
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnŮ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních

předpokladů, anivýpisu z obchodního rejstříku čijiné obdobné evidence (dle bodu 5.1. a 5.2. Zadávací

dokumentace).

Pokud uchazeč nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží čestné prohlášení o tom,

že poddodavatele nevyužije.

věcné vvmezení poddodávek:

prostřednictvím subdodavatele nesmí b,ýt plněno zaiízení pro vytápění staveb a zařízení
vzduchotechniky.

9,2 Technickó §peciťikace a pc§rninky

Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály a výrobky, které uchazeč hodlá při plněníveřejné

zakázky použít, splňují požadované vlastnosti specifikované v projektové dokumentaci. Pro ověření

těchto vlastností požaduje zadavateI do nabídky doložit prosté kopie technických listŮ.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Součástí předávacího protokolu budou doložené atesty, certifikáty použitých materiálŮ,

prohlášení

2. o shodě, revize, doklady o uloženíodpadu (recyklace, skládka) dle příslušných předpisů.

3. PD skutečného provedenídíla.
4, Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace,

chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně),

Další pod mínky provádění:

Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistízhotovitel,
Do celkové ceny díla zhotovitel započítá i všechny práce související s předmětem a předáním

díla (ostraha a zajištění staveniště, pojištění, revize, úklid - odstranění hrubých neČistot vČetně

zbytků barev a tmelů a prachu v zasaženém prostoru).

Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství, dopravní značení pro zásobovací

trasu stavby, zajistí si vlastní sociální zařízení, při napojení na zdroj vody a elektřiny bude

osazeno podružné měření. Po ukončení prací provede finanční vyrovnání s provozovatelem

objektu za spotřebovanou elektřinu a vodu.

Při provádění stavby je zhotovitel povinen dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a

požární ochrany, dbát o ochranu zdraví osob i majetku, V případě manipulace s otevřeným

ohněm zajistízhotovitel na svoje náklady ostrahu zasažených prostor dle příslušných předpisů.

Stavební suť bude odvezena na skládku, kovový odpad bude odvezen do sběrny a tyto finanční

prostředky budou převedeny na učet Objednatele.

1.

2.

3.

4.

5.

\
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6. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků včetně řádně uklizených, stavebními pracemi

zasažených, prostor a ploch (staveniště).

7. Realizace bude probíhat v pracovních dnech v rozmezí 7o" - 18"" hodin.

8. Dotčené plochy veřejného prostranství budou uvedeny do pŮvodního stavu a protokolárně

předány jed notlivým správců m.

9. Vzhledem ke skutečnosti, že se předmět smlouvy o dílo bude realizovat převážně vjiž
zrekonstruovaném interiéru sokolovny, je dodavatel povinen práce provádět co nejšetrněji

a před jejich zahájením je povinen provést nutná opatření k ochraně stávajícího zařízení a

vybavení (např. vlysová podlaha, keramické obklady a dIažby atd.). Náklady na tato opatření
jsou součástí v,ýkazu v,ýměr (oddíl ostatní - stavební práce).

Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč po podpisu smlouvy o dílo předložil návrh servisní smlouvy
pro zařízení vytápění staveb, zaiízení vzduchotechniky a EMl.

9,3 Fojistná sffil§i;va

Zadavatel upozorňuje, Že vítězný uchazeČ

pojistné smlouvy dle podmínek pojištění

uchazeč se ve smlouvě zaváže k udržování

bude před podpisem smlouvy o dílo vyzván k předložení

uvedených ve smlouvě o dílo (viz, Příloha č. 2). Vítězný

platnostitohoto pojištěnípo celou dobu realizace díla.

Nabídkou se rozumíveškeré doklady požadované dle ZZYZ a touto zadávací dokumentací, které je

dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, formě a lhůtě. Účastník musív nabídce předložit

ná sled uj ící:

1. Obsah nabídky

- nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a celkovým

počtem stránek celé nabídky

2. Krycí list nabídky

- pro sestaveníkrycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 1

3. Podepsaný návrh sm!ouvy, včetně veškených požadovaných příloh

- návrh smlouvy o dílo (podle přílohy č.2 zadávací dokumentace)

- oceněný soupis prací projektu (podle přílohy č.7 zadávací dokumentace)

- případné poddodavatelské schéma

4. DokIady prokazující splnění kvalifikace

- základní kvalifikační předpoklady

- technické kvalifikačnípředpoklady
- profesníkvalifikačnípředpoklady

5. Doklady dle bodu 9 zadávací dokumentace

- technické listy a certifikáty výrobků a použitých materiálů

Lhůta oro podání nabídek: Datum: 12.1,1,.2oL8 Hodina 10:00

Adresa pro doručení nabídek: TJ Sokol Bohuňovice , z.s.,298,783 1,4 Bohuňovice
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Způsob podání nabídky:
Kompletní nabídka buáe předložena v českém jazyce v písemné listinné formě v jednom originálním

vyhotovení. v případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán dodavatele, doporučuje

zadavatel v nabídce předložit originál, případně úředně ověřenou kopii plné moci k zastupování

dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka včetně všech dokladŮ a Příloh kvalitním a Čitelným

způsobem vytištěna, svázána do jednoho svazku, řádně očíslována a zabezpeČena Proti maniPulaci s

jednotlivými listy. Uchazeč předloží nabídku také v elektronické formě na CD/DVD nosiČi v souladu s

podmínkami uvedenými dále v zadávací dokumentaci, v případě rozporu mezi nabídkami bude

považovaná za platnou nabídka předložená v listinné podobě,

Nabídka musíbýt podána v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporuČuje na vŠech uzavřeních

opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem, nebo PodPisem

dodavatele, nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat, Na obálce

musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámenío oPoŽděně Podané nabídce

dle § 110 odst. 2 zákona. obálka bude viditelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT- NABÍDKA

,,REK9N5TRU KcE soKoLoVNy (l l l. Eta pa | - TzB' Lo DĚN lCKÁ 2g8, 7 83 14 BOH U ŇOV|CE

r,rruiot|., lr" doručit poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu.

při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamŽik podání nabídkY PovaŽuje

její fyzické převzetí na adrese výše uvedené.

Za časpodání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poŠtou, kurýrní sluŽbou

či jiným přepravcem nabídky. za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o

předání nabídky,

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny, opožděně podané

nabídkv zadavatel nevrací 6 p96g66ává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázkY,

..il

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst,1zzyz,

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejniŽŠÍ

nabídkové ceny v Kč bez DPH. Váha kritéria,je t00%,

V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů bude rozhodující datum a Čas Podání nabídkY - tj,

nabídka, která bude podána dříve, bude hodnotící komisí zařazena lépe ve výsledném PořadÍ,

13.1 Poskytování zadávací dokumentace] dodavatelům

Zadávací dokumentace včetně příloh bude poskytnuta bezplatně na CD (nebo DVD), nebo přes

úschovnu (ww.uschovna.cz) všem osloveným uchazečům. Ostatním na základě Žádosti k PoskYtnutí

zadávací dokumentace, která bude doručena elektronicky na e-mail, nebo PÍsemně kontaktní osobě

uvedené v této zadávací dokumentaci. písemná či elektronická žádost musí být zadavateli doručena

nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podánínabídek,
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3.3.2 Dodatečné informace k zadávací dokurnentaci

Vyzvaný dodaÝatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací

dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 4 pracovnídny před uplynutím

lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby uvedené v této zadávací dokumentaci. Bude-li

žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými prostředky, musísplňovat poŽadavky stanovené

pro písemnou formu občanským zákoníkem. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout ibez
předchozí žádosti.

1.3"3 řoskytov;lní C*clatečných inf*rr iací

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě

zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění

žádosti, poskytne zadavatel ivšem ostatním uchazečům, nebo zájemcům, kteříbyli k podánínabídky

vyzváni, a to bud'písemně či elektronicky,

13.4 Změna §ocimínek zadávací dokri::eniace

Zadavatel sivyhrazuje právo na změnu, nebo úpravu podmínek stanovených zadávacídokumentací, a

to bud'na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

Změnu obsahu zadávacídokumentace zadavatel oznámívšem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky

vyzváni. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro

podání nabídek.

_i_3,5 Zruše ní zadávacího řize ní

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávacířízení do uzavření smlouvy bez uvedení důvodu. Pokud zadavatel

toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení

zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.

13.§ *bsah zadávací dckun":enlace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí

zadávací dokumentace jsou :

o Příloha č, 1- Krycí list nabídky

o Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
o příloha č. 3 - základní způsobilost - čestné prohlášení

o Příloha č. 4 - Technická kvalifikace - čestné prohlášení

o příloha č. 5 - seznam poddodavatelů

o příloha č. 6 - projektová dokumentace
o Příloha č.7 -Yýkazvýměr

{'
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1. Zadavate! si vyhrazuje právo v případě nepřidělení finančních prostředkŮ (dotace) anebo

přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši zrušit zadávací řízení nebo nepodepsat

smlouvu a nerealizovat zakázku.

2. pokud by se v kterékoliv části zadávací dokumentace objevil u některé poloŽky odkaz na

konkrétnívýrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodnífirmu atd., tak

se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardŮ výrobku, technologie

a či materiálu. V takovém případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a

technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá

uvedeným parametrům, tj. zadavatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a

technicky obdobných řešení.

3. Vzhledem k tomu, že plněním zakázky je realizace projektu: ,,Rekonstrukce sokolovny (lll.etapa)

-íZB", Loděnická 2g8,78314 Bohuňovice, který bude spolufinancován Olomouckým krajem je

zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

a. poskytnout zadavateli na písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,

které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

b. Archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu minimálně

do konce roku 2030,

4. Zadavatel sivyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacíhořízení v souladu s§ 48ZZVZ.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit

informace uváděné účastníky zadávacího řízení v nabídkách.

6. Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízenÍ, vŠechny výdaje s

vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Nabídky doručené v termínu pro podání

na bídek zadavatel'nevrací.

7. Dle § 2 e) zákon a č. 32o/2oo1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, Toto spolupŮsobení je povinen

dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

8. Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí tuto skutečnost a je připraven spolupŮsobit při

probíhajících kontrolách.

9. Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli

informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to:

a. pracovníka pověřeného vedením stavby

b. pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla

c. pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladŮ vŮČi zadavateli

V obci Bohuňovice 5.11.2018

předseda TJ

.r*-1'--* i
Ťx, lb

lng. Václav Fryčák,

_TJ 
soKol- BoHtŇoWcB z.s.

,r^ . _ 
78.3 14 Bohuňovice t'

lCO: 49593269 DIČ: CZ4g5g3269
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