PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících
pod aplikaci Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie (dílčí plnění 1 – stavební práce, dílčí plnění 2 – dodávka)
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
E-mail:

Obec Markvartice
Markvartice 280, 407 42 Markvartice
00555916
Ing. Petr Hodboď
+420 412 585 265
posta@markvartice.cz

kontaktní osoba:

Tendra spol. s r.o.
Ing. Jitka Plíštilová
Legionářů 72, 276 01 Mělník
01820265
verejnezakazky@tendra.cz
www.tendra.cz
+420 313 035 219

Adresa:
IČ:
e-mail:
webové stránky:
telefon:

2. Název a popis předmětu zakázky
Název předmětu zakázky: „Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou zdroje tepla v Markvarticích“
Části plnění veřejné zakázky:
A) Zateplení objektu MŠ Markvartice
B) Výměna zdroje tepla v MŠ Markvartice
Uchazeči mohou podat nabídku na jednu vybranou část nebo na obě části v případě, že splňují podmínky
stanovené zadávací dokumentací.
Místo plnění veřejné zakázky:

Markvartice 60, 407 42 Markvartice.

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na telefonním čísle +412 585 265.
Doba plnění veřejné zakázky:
Doba plnění veřejné zakázky (shodné pro obě části):
Předpokládané datum zahájení stavebních prací:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací:

1. května 2014
30. září 2014

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující:
DÍLČÍ PLNĚNÍ A) Zateplení objektu MŠ Markvartice:
- zateplení obvodových svislých konstrukcí,
- výměna otvorů ve fasádě,
- zateplení vodorovných konstrukcí,
DÍLČÍ PLNĚNÍ B) Výměna zdroje tepla v MŠ Markvartice:
- rekonstrukce otopné soustavy,
- výměna zdroje vytápění na automatický nízkoemisní kotel na hnědé uhlí o celkovém výkonu max.
25 kW.
Název projektu: „Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou zdroje tepla v Markvarticích“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
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Kód CPV zakázky:
- 45331110-0 – Instalace a montáž kotlů.
- 45214100-1 – Stavební úpravy budov mateřských škol

3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
z toho část A) Zateplení objektu MŠ Markvartice:
z toho část B) Výměna zdroje tepla v MŠ Markvartice:

2,9 mil Kč bez DPH
2,0 mil Kč bez DPH
0,9 mil Kč bez DPH

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

17.10.2013
4.11.2013 v 17:30 hod.

Místo pro podání nabídek: Obec Markvartice, 280, 407 42 Markvartice.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo osobně v po, st 8:00-11:30, 12:00-17:00 hod, pá 8:0011:30 hod nebo po telefonické dohodě na tel. čísle: +420 412 585 265.
Vázanost nabídky je 60 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Podrobnosti hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Jazyk nabídky
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém
jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

8. Poskytnutí zadávací dokumentace – projektová dokumentace, výkaz výměr a poskytnutí
dodatečných informací
Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti ve formě objednávky zaslané
kontaktní osobě na:
email:
verejnezakazky@tendra.cz
adresa:
Tendra spol. s r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě zdarma.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané kontaktní
osobě e-mailem nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou
poskytnuty písemně (e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti a budou zaslány všem zájemcům,
kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, včetně přesného znění dotazu.

9. Poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytli jistotu dle § 67 zákona.
Výše jistoty je stanovena:
Pro část plnění A) Zateplení objektu MŠ Markvartice na částku
40.000,- Kč
Pro část plnění B) Výměna zdroje tepla v MŠ Markvartice na částku 18.000,- Kč
Jistotu poskytne uchazeč jednou z těchto forem: složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“),
bankovní záruky, pojištění záruky. Více je uvedeno v zadávacích podmínkách.
Název projektu: „Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou zdroje tepla v Markvarticích“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
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9. Lhůta pro podání námitek
Lhůta pro podání námitek je dle “Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP” 5 dní od doručení
informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
V Markvarticích dne 17.10.2013

…………………………………….
Ing. Petr Hodboď v.r.
starosta obce
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