zájemce:
┌
Dle rozdělovníku
└

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 2. KATEGORIE DLE ZÁVAZNÝCH OPŽP
„Snížení energetické náročnosti mateřské školky v Heřmanicích“

Informace o zadavateli:
název:
sídlo:
IČ:
statutární orgán:
zápis v OR:
tel., fax:
e-mail:

Obec Heřmanice
Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
00272647
Josef Jelínek, starosta obce
nezapsán
+420 491 810 392
obec.hermanice@quick.cz

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskou činností:
název:
A-SANGEO a.s.
sídlo:
5. května 166, 289 11 Pečky
korespondenční adresa: Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové
IČ:
267 46 387
DIČ:
CZ26746387
statutární orgán:
Daniela Fořtová, předseda představenstva
kontaktní osoba:
Ing. Václav Javůrek
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu:
276287320227/0100
tel., fax:
+420 737 410 130
e-mail:
javurek.pce@email.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (dále též jen zakázky)
Předmětem této veřejné zakázky je Snížení energetické náročnosti mateřské školky v Heřmanicích. Veškeré
podrobné informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností PROJECTION s.r.o.,
Havlíčkova 1366, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 28809459, odpovědný projektant Ing. Pavel Ježek, se sídlem
A.Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, č.autorizace ČKAIT 0602130, z 03/2012 (viz. Přiložené CD
Doba plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zahájení doby plnění:
červenec 2013 (předpoklad)
Ukončení doby plnění:
říjen 2013 (max. do 15. 10. 2013)
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V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je
zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby
plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna.
Předmět veřejné zakázky je klasifikován kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace:
CPV kódy:

45321000 - 3 – tepelné izolace
45410000 – 4 – omítací práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 753 205,- Kč bez DPH
Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů dodavatele. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona předložením čestného prohlášení,
profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a) a b) Zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku a
živnostenského oprávnění, technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst.3, písm. a) Zákona předložením
alespoň 3 stavebních prací.
Podrobnější pokyny k prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Vzor smlouvy
Uchazeč je povinen doplnit v nabídce vzor smlouvy. Vzor smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě
podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou smlouvy.
Uchazečem předložený doplněný vzor smlouvy nesmí být po obsahové i formální stránce měněn a musí
bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k této výzvě. Žádost musí být písemná a
musí být doručena na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti. Podrobnější pokyny
k dodatečným informacím jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku v českém jazyce včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně
v jednom originále v souladu se zadávacími podmínkami a svázánu do jednoho samostatného svazku.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 06. 2013 v 10:00 hodin.
Nabídky se přijímají na adrese: A-SANGEO, a.s., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové, a to do konce lhůty
pro podání nabídek v pracovní dny po telefonické dohodě, poslední den v době od 8:00 do 10:00 hod.
Údaje o hodnotících kritériích
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.

Vyhrazená práva zadavatele
 Varianty nabídky nejsou přípustné,
 Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění veřejné zakázky,
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy,
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu,
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v
důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které
zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž, pokud se průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.




Heřmanice, dne ………………….

Josef Jelínek
starosta obce Heřmanice
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