Zakázka malého rozsahu
„Rozšíření základní školy Nižbor“

VÝZVA
k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Rozšíření základní školy, Školní 25, Nižbor“
Zadávací řízení této veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona
v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup
či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách,
byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz na konkrétní
ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma
v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo.
1.

Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Kód státu:

Obec Nižbor
Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
Kateřina Zusková, starostka obce
002 33 641
CZ, Česká republika

2.

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností:
Firma:
ELCOS GROUP s.r.o.
Sídlo:
V Závětří 1036/4, Praha 7 Holešovice, 170 00
Kontaktní adresa:
Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
Statutární zástupci:
Mgr. Lenka Hodková, jednatelka společnosti
IČ:
03147932
DIČ:
CZ 03147932
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kaiserová
Tel:
+420 257 095 481
E-mail:
verejne.zakazky@elcos.cz

3.

Druh, název a předmět zakázky:
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce
CPV kód:
45000000-7 Stavební práce
45214200-2 Stavební úpravy školních budov
Název zakázky: „Rozšíření základní školy – Školní 25, Nižbor“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající základní školy přístavbou jedné učebny
s kapacitou pro 24 žáků včetně inženýrských přípojek. Součástí přístavby je i zastřešení vnějšího
vstupního schodiště a zakrytí východní podesty schodiště provozně spojující přístavbu se
stávajícím objektem.
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Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby
zpracované společností EATELIER s.r.o./architektonické studio, U Krčského nádraží 2, Praha 4
– Krč, 140 00.
Součástí předmětu plnění je zajištění publicity projektu při případném získání dotace dle pokynů
poskytovatele dotace.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však
nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

4.

Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaná doba realizace stavebních prací v rámci shora uvedené veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:

2. polovina 06/2015

Předpokládané ukončení

do 07/2015

Předpokládaná doba plnění: do 1,5 měsíců od předání a převzetí staveniště
Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
Místem plnění zakázky je obec Nižbor.
Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci, která je součásti zadávací dokumentace.
5.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 700 000,- Kč včetně DPH.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná.

6.

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je rozdělena do těchto částí:




Část 1 - Výzva
Část 2 - Pokyny pro zpracování nabídky – zadávací dokumentace
Část 3 - Projektová dokumentace, výkaz výměr

Součástí výzvy nejsou – Pokyny pro zpracování nabídky, Projektová dokumentace, výkaz výměr.
Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v Pokynech pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentaci je třeba si písemně vyžádat v souladu s § 48 odst. 2 zákona na adrese
zástupce zadavatele tj. ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, Praha 5 Smíchov, 150 00, e-mail:
verejne.zakazky@elcos.cz.
Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na úřední desce zadavatele, budou
poskytnuty, po předchozím písemném objednání na výše uvedené adrese, bezplatně v elektronické
formě.
7.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány na adresu zadavatele. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
v písemné podobě. Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

2

Zakázka malého rozsahu
„Rozšíření základní školy Nižbor“

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu
výzvy uchazečům.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 20. 4. 2015 v 9:00 hod.
Nabídky budou doručeny v písemné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem
zakázky s nápisem „NEOTVÍRAT - „Rozšíření základní školy, Školní 25, Nižbor“ a kontaktní
adresou uchazeče.
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce
uchazeče.
Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zástupce
zadavatele.
Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese zástupce
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při
převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou hodnotící komisí otevřeny ani
hodnoceny. Budou pouze archivovány jako součást zadávacího řízení. O tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (tj. po 20. 4. 2015 v 9:00 hod.), bude uchazeč, který
nabídku podal, vyrozuměn písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky.
8.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami provede komise k tomu určená dne 20.4 2015 v 9:00 hod. na
adrese zadavatele. Při otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce uchazeče na
základě plné moci, nejde – li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků,
kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla, tak jak byly doručeny a
zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

9.

Základní hodnotící kritérium,
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

10.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. 4. 2015 v 08,30 hodin před sídlem zadavatele.

11.
11.1.

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek
V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, zadavatel tuto
změnu sdělí všem osloveným dodavatelům a těm, kteří si požádali o zadávací dokumentaci.

11.2

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost dodavatel může doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou
adresu zástupce zadavatele verejne.zakazky@elcos.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu
zástupce zadavatele ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha nejpozději do 3
pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost bude obsahovat název veřejné
zakázky a identifikační údaje uchazeče.
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí
odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům včetně těch, kteří si
požádali o zadávací dokumentaci.
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12.

Další informace
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění, případné zrušení podmínek tohoto
zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu a má právo odmítnout všechny
předložené nabídky. Jakákoli změna zadávacích podmínek bude oznámena všem dotčeným
uchazečům o veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 90 dnů.

V Nižboru dne 1. 4. 2015

Obec Nižbor
Kateřina Zusková, starostka
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