Rekonstrukce sportovního areálu v Ondraticích

Výzva k podání cenové nabídky
a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

I. Identifikační údaje zadavatele
1. Název zadavatele:

Obec Ondratice

2. Sídlo:

Ondratice 15, 798 07

3. IČ:

00288578

4. Kontakty:

tel/fax: +420 582 370 228, e-mail: ou@ondratice.cz

5. Osoba oprávněná jednat:

Jarmila Hurčíková – starostka obce

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky :

Rekonstrukce sportovního areálu v Ondraticích

Druh veřejné zakázky :

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět zakázky

:

stavební práce a práce spojené s rekonstrukcí sportovního
areálu v obci Ondratice v rozsahu dle projektové dokumentace,
která je přílohou zadávací dokumentace této zakázky.

Předpokládaný termín zahájení :

05/2010

Požadovaný termín dokončení :

05/2011

Předpokládaná hodnota VZ

6,500 tis. Kč bez DPH

Místo plnění:

:

Ondratice, okr. Prostějov

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci. Vybraný zhotovitel
ji musí realizovat v plném rozsahu.
Zadávací dokumentace je samostatnou přílohou této výzvy, včetně výkazu výměr .
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III. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva a následující přílohy:
1) Krycí list nabídky

- příloha č. 1

2) Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

- příloha č. 2

3) Návrh smlouvy o dílo

- příloha č. 3

4) Výkaz výměr (slepý rozpočet)

- příloha č. 4

5) Projektová dokumentace

- příloha č. 5

IV. Informace o podání nabídek
1) Lhůta a místo vyzvednutí zadávací dokumentace
Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace

:

Adresa pro vyzvednutí zadávací dokumentace

:

12. 02. 2010 do 12:00 hod.

Prostějovská stavební agentura, Úprkova 5,796 01 Prostějov
Kontaktní osoba : ing.Stanislav Valášek ,tel.582330860, e-mail agenturapv@agenturapv.cz

2) Lhůta a místo doručení nabídek
Lhůta pro doručení nabídek

19. 03. 2010 do 12:00 hod.

Místo pro doručení nabídek
Prostějovská stavební agentura, Úprkova 5,796 01 Prostějov
Kontaktní osoba : ing.Stanislav Valášek ,tel.582330860, e-mail agenturapv@agenturapv.cz
Pokud si uchazeč nevyzvedne zadávací dokumentaci nebo nedoručí nabídku ve výše
uvedeném termínu bude zadavatelem vyloučen z této soutěže

Termín otevření nabídek je stanoven na 22.03.2010 v prostorách obecního úřadu Ondratice,
Ondratice 15 , 798 07 Ondratice, v 17,00 hod.

2

Rekonstrukce sportovního areálu v Ondraticích
V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje v souladu se zákonem prokázání splnění kvalifikace takto:
1. Základní kvalifikační předpoklady, formou čestného prohlášení – příloha č. 2
2. Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán (ne starší 90 kalendářních dnů)
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady předloží uchazeč v originále nebo úředně ověřené kopii.

Žádné jiné doklady zadavatel nepožaduje.

VI. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč předloží nabídku v 1 vyhotovení v českém jazyce v následujícím členění a pořadí:
1. Krycí list nabídky – vyplněná příloha č. 1
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace – vyplněná příloha č. 2
3. Návrh smlouvy o dílo (dále jen SoD) podepsaný oprávněnou osobou – vyplněná
příloha č. 3.
3. Nabídková cena formou rozpočtu – dle přiloženého výkazu výměr, včetně
rekapitulace a krycího listu s uvedením nabídkové ceny bez DPH, DPH a ceny včetně
DPH – vyplněním přílohy č.4
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen nacenit všechny položky uvedené ve výkazu výměr + všechny
ostatní náklady (VRN, kompletační přirážky, atd.), vyplývající ze zadávací
dokumentace, které jsou nutné pro provedení zakázky, a které bude požadovat po
zadavateli uhradit.
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VII. Hodnotící kritéria
Hodnocení provede zadavatel podle ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. nabídková cena (váha 70%)
B. délka záruční doby (váha 15%)
C. lhůta pro dokončení stavby ve dnech (váha 15%)
Postup výpočtu:
Matematicky vyjádřitelné údaje budou hodnoceny v sestupném pořadí podle absolutní výše.
Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají
bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm
významu (váhou v %). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí kritéria určí pořadí
uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.
Konkrétní postup:
1. u kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu ( cena)
Počet bodů = 100 * (hodnota minimální nabídky) / (hodnota nabídky)
2. u kritéria, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky)
Počet bodů = 100 * (hodnota nabídky) / (hodnota maximální nabídky)

Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který doložil splnění kvalifikačních předpokladů
dle čl.V této výzvy, který předložil nabídku dle podmínek a v rozsahu dle čl. VI, podepsanou
oprávněnou osobou, a který byl nejlépe hodnocen dle výše uvedených kritérií.
VIII. Varianty nabídek
Varianty zadavatel nepřipouští.

V Ondraticích dne 25.1.2010
-----------------------------------------Jarmila Hurčíková - zadavatel
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Čestné prohlášení
Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Výkaz výměr
Příloha č.5 Projekt stavby

Vyvěšeno na úřední desce dne 26.1.2010
Sňato dne ---------------------------------------------------
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