Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Zadání veřejné zakázky
Statické zajištění kaple Navštívení p. Marie v Děhylově
Čl. 1
Zadavatel veřejné zakázky
Adresa:
Zastoupeno :
IČ :
Bankovní spojení :

Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
starosta Ing. Jiří Krchňák
00635464
KB Hlučín 86-6844060297/0100

dále jen zadavatel

Čl. 2
Plnění veřejné zakázky, místo a doba plnění veřejné zakázky
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, přičemž rozsah
požadovaného plnění zakázky je určen technickou dokumentací, zpracovanou pro
stavební povolení, dále jen „zadávací dokumentace“ včetně výkazu výměr a soupisu
prací a dodávek, vypracované Ing. Josefem Žabenským, Ostrava – Martinov zak.číslo
4-Zb-08723 a stavebním povolením vedené pod č.j. OVaUP/2391/2223/05/TC.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zhotovení projektové dokumentace
skutečného provedení stavby, a to v jednom vyhotovení
Podrobnější vymezení plnění veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci.
Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní požadované technické podmínky obsahují
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláště označení podniků,
výrobků, výkonů nebo materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační
jednotku, umožňuje zadavatel použití obdobného řešení.
Místem plnění je obec Děhylov, pozemky parc.číslo: 70,71,72, k.ú. Děhylov
Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce, a to v týdnech od podpisu smlouvy a
předání staveniště, nejpozději však do 30.11.2007.
Na část stavby, která si vyžádá realizační-dílenskou dokumentaci, zajistí její
zpracování vybraný vítězný uchazeč na své náklady. Nabídková cena musí zahrnout
komplexní dodávku stavby, včetně ceny potřebné dílenské dokumentace
Statické zajištění kaple Navštívení p. Marie v Děhylově zahrnuje :
Statické zajištění kaple
Sanaci omítek
rekonstrukci opěrné stěny
rekonstrukci inž sítí : kanalizace ,NN, přeložka plynu
osvětlení kaple a sadové úpravy

Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Čl. 3
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče :
1. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce
1 bodů a) až i) zákona podepsaným čestným prohlášením

Čl. 4
Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky a způsob jejich prokázání :
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, včetně autorizace odpovědné řídící osoby v oboru
„pozemní stavby“
c) Pojistnou smlouvu jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku ve výši minimálně 3,000.000,- Kč.
d) Podle § 56 odst. 3 zákona, seznam stavebních prací charakteru statického zajištění
budov provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení bude zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací
e) Zadavatel vyžaduje ve smyslu § 56, odst. 7 navíc osvědčení o odborné kvalifikaci
dodavatele, tj. osvědčení o schopnosti vykonávat speciální stavební činnosti
f) Přehled provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč při plnění veřejné
zakázky k dispozici
Doklady, uvedené v bodě 4. a) a b) budou předloženy buď v originále, nebo ve stejnopisu s
ověřením jejich pravosti.
1. V případě plnění zakázky s pomocí subdodavatelů prokáží požadavek uvedený
v odstavci 1 tohoto článku rovněž i subdodavatelé v případě, že tak neučinil uchazeč.
2.

Uchazeč předloží čestné prohlášení týkající se pravdivosti informací deklarovaných
v nabídce. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče
podepisovat.

3. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Čl. 5.
Způsob hodnocení nabídek:
1. Hodnocení nabídek bude provedeno dle nabídkové ceny.
Čl. 6
Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky :
1. Uchazeč uvede nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v absolutní částce
v rozsahu a členění uvedeném v zadávací dokumentaci - bez DPH, DPH a cenu
s DPH celkem
2. Nabídková cena musí být stanovena na komplexní, celé splnění veřejné zakázky dle
projektu. Nabídková cena stavby, udaná účastníkem výběrového řízení je cenou
nejvýše přípustnou tj. obsahuje veškeré náklady na dokončení díla dle projektu
3. Platební podmínky : splatnost faktur do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
4. Nabídkovou cenu lze překročit v případech, které jsou vyjmenovány v čl. 8.této
veřejné zakázky
5. Zpracování nabídkové ceny požadujeme jednotně, všemi uchazeči, dle soupisu prací a
dodávek a výkazu výměr, /slepý rozpočet/, který je součástí dokumentace stavby
6. Záruky na dodávky a práce je požadována min 60 měsíců
7. Realizace stavby je ze strany obce Děhylov podmíněna přidělení dotace z prostředků
MMR, v případě nepřidělení dotačních prostředků, stavba realizována nebude.
8. Termín zahájení stavby : od 1.6. 2007,termín dokončení stavby : do 30.11.2007
Čl. 8
Podmínky pro překročení nabídkové ceny
1. Nabídkovou cenu je možné překročit
-rozšíří-li zadavatel v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na stavební
práce a to nad rámec stanovený v nabídce;
-na podkladě změny právních předpisů / např. změna daňových předpisů /.
Čl. 9
Podávání nabídek:
1. Písemnou formou, v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky,
s razítkem a podpisem uchazeče, označených na obálce heslem “Neotvírat“. Žádáme
doručit doporučenou poštou, případně osobně na adresu zadavatele. Osobně pouze
v pracovní dny, od 8.00 - 11.00 hod., do kanceláře starosty obce.
2. Nabídky, které budou doručeny v rozporu s ustanoveními §9 zákona zadavatel
nepřijme
Název veřejné zakázky „Statické zajištění kaple Navštívení p. Marie v Děhylově

Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Čl. 10
Soutěžní lhůta:
1. Soutěžní lhůta začíná běžet dnem 4.5.2007 a končí 25.5.2007, v 11.00 hodin.

Čl. 11
Zadávací lhůta
1. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky do 30 dnů. Běh zadávací lhůty
začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek. V oznámení
rozhodnutí zadavatel sdělí název firmy a sídlo uchazeče, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako nejvhodnější, pokud nevyužije svého práva soutěž zrušit.
2. Otevírání obálek se koná 28.5.2007, v 18 hodin, na OÚ Děhylov, Výstavní 17,
v zasedací místnosti.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení veřejné zakázky a
odmítnutí všech nabídek. Vyžádané nabídky se nevrací. Zadavatel má právo ověření
informací uváděných v nabídkách, případně může vyžadovat doplňující informace
před hodnocením.
2. Kompletní dokumentace stavby je k zapůjčení nebo nahlédnutí, na OÚ Děhylov,
Výstavní 17 v pracovních dnech, v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.30 hod.
Záloha za zapůjčení dokumentace činí 500,-Kč a bude vrácena uchazeči po vrácení
dokumentace obci Děhylov.
Č1.13
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:
1. Bude uchazečům umožněna po předběžné tel. dohodě na tel. 595 057 028, kterýkoliv
pracovní den od 3.5.2007 přihlášením se v kanceláři starosty.

Čl. 14
Další podmínky zadavatele
1. Vybraný uchazeč bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich přípojky v prostoru
stavby, včetně podmínek obsažených ve vyjádření správců sítí ve stavebním povolení.
Dodavatel zajistí na svůj náklad vytyčení těchto podzemních sítí před zahájením
stavby.

----------------------------V Děhylově dne 30.4.2007
Přílohy: stavební povolení

Ing. Jiří Krchňák,
starosta obce

