Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Dle Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek města Znojma č. 5/2019

1. Referenční číslo
zakázky:

VZ2019-045-MOL-ITS

2. Název zakázky:

Obnova kapličky v Kasárnách – opakované

3. Druh zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

4. Datum zahájení
řízení:

11.09.2019

5. Název zadavatele:

Město Znojmo

6. Sídlo zadavatele:

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

7. Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele

Jan Grois, MBA - starosta města

8. IČO zadavatele:

00293881

9. DIČ zadavatele:

CZ00293881

10. Kontaktní osoba
zadavatele

Martin Moltaš – referent odboru investic a technických služeb
Telefon: 515 216 266, 739 389 053
Email: martin.moltas@muznojmo.cz

11. Způsob, lhůta a
místo pro podávání nabídek

Podávání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (dostupného na webové adrese www.josephine.proebiz.com).
Lhůta pro podání nabídek končí 23. 9. 2019 v 11:00:00.
Aukční kolo proběhne 25. 9. 2019 v 11:00:00.
Výzvu k účasti v elektronické aukci vč. přístupových údajů obdrží
účastníci elektronickou poštou po skončení lhůty pro podání nabídek.
Po přihlášení účastníka k elektronické aukci mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč.
23. 9. 2019 v 11:00:00 bude zpřístupněn eAukční portál, bude zahá-
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jena elektronická aukce a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová nabídka (u každé položky). Po dobu 20 min. mají jednotliví
účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů).
Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou dané položky.
Cenovou nabídku položky je možno snižovat minimálně o 1 %.
Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnotě položky, kterou daný
účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou
této položky u daného účastníka).
Cenovou nabídku položky je možno snižovat maximálně o 50 %.
Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnotě položky, kterou
daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší
možnou hodnotou této položky u všech účastníků).
Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny v
posledních 2 min.
Přístupové klíče expirují za 30 dní. Po této době již nebude možné se
do eAukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v eAukci a historie eAukčního případu, doporučujeme
vytištění provést neprodleně po ukončení elektronické aukce.
Celý průběh elektronické aukce od odeslání Výzev k účasti až po
ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace
jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení elektronické aukce vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.
Zadavatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním
prodloužení, respektive ukončení elektronické aukce.
12. Popis předmětu
zakázky

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava
přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných
ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého a venkovní nasvětlení
kaple.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav
je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstalace Ing. J. Kosík, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které
jsou přílohou zadávací dokumentace.
Další specifikace předmětu zakázky:
1. Součástí plnění budou i náklady a poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou,
apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu.
2. Záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
3. Faktury účastníkem budou děleny dle zatřiďování a odpisování
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majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které
vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5, a dále
také dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné
movité věci….).
4. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a naplnit
podmínky vydaných závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených
orgánů státní správy, vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a vlastníků sousedních a dotčených nemovitostí.
13. Lhůta a místo
plnění zakázky

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: do 5 dnů od
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30. 11. 2019
Podpis smlouvy: do 5 dnů od doručení oznámení o výsledku zadávacího řízení.

14. Předpokládaná
hodnota zakázky

1 452 000,- bez DPH

15. Prohlídka místa/
stavby, jež je
předmětem zakázky

Zadavatel doporučuje vykonat prohlídku místa plnění. Termín lze
domluvit s uvedenou kontaktní osobou.

16. Požadavky na
prokázání kvalifikace účastníka

K prokázání své kvalifikace účastník předloží:
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této výzvy,
 doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu plnění:
1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 výpis z OR, živnostenské oprávnění.
Účastník dle § 53 odst. 4 ZZVZ, prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích nebo je může nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

17. Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (jediné hodnotící kritérium).
Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší cenou.
Zadavatel stanoví, že pro vyhodnocení bude rozhodující nabídková
cena bez DPH.
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18. Požadavky na
způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí představovat celkovou cenu za provedení
veškerých stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem
zadání. V celkové nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady
související s jejich řádnou realizací a to včetně vznikajících vedlejších nákladů.
Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky v členění:
 bez daně z přidané hodnoty (bez DPH)
 daň z přidané hodnoty (21%)
 včetně daně z přidané hodnoty (včetně DPH).

19. Způsob jednání s
účastníky

Zadavatel nebude s účastníky o podaných nabídkách jednat.

20. Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (písemnou formou se rozumí i elektronická pošta na kontaktní
osobu zadavatele). Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel
poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí
větě.

21. Požadavky na
zpracování nabídky

Nabídka musí splňovat požadavky na prokázání kvalifikace účastníka výběrového řízení. Nabídka musí mít veškeré náležitosti požadované touto zadávací dokumentací.
Nabídka musí obsahovat doklady v tomto pořadí:
 krycí list nabídky zpracovaný dle přílohy č. 1 této výzvy,
 podepsaný návrh smlouvy o dílo (vč. příloh; harmonogram
bude členěný na kalendářní týdny) dle přílohy č. 3 této výzvy,
 naceněný Výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 4 této výzvy,
 doklady prokazující splnění kvalifikace (viz bod č. 16. této výzvy).
Další požadavky na způsob zpracování nabídky:
 nabídka bude zpracována v českém jazyce
nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka výběrového řízení.

22. Další požadavky a
podmínky zadavatele:

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí
v zadávacím řízení a v souvislosti se zadávacím řízením. Zadavatel
nebude účastníka zvát k otevírání obálek s nabídkami.
Zadavatel nenese odpovědnost za případné technické problémy na
straně účastníka. Zadavatel doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve
lhůtě pro podání nabídek. Účastník musí rovněž vzít v potaz lhůty
pojící se s registrací a tzv. autorizací oprávněné osoby za účastníka
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v elektronickém nástroji JOSEPHINE.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou
nabídku, nemůže současně podat společnou nabídku s jinými účastníky.
Vyloučení účastníka:
Účastník bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:
 nabídka účastníka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované zadavatelem;
 účastník neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu;
 účastník podá více než 1 nabídku.
Na nabídky došlé po lhůtě k jejich podání nebude brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do podpisu smlouvy s
účastníkem kdykoliv zrušit.
Oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o
vyloučení účastníka výběrového řízení bude uveřejněno prostřednictvím systému JOSEPHINE.
23. Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Závazný text SoD
Příloha č. 4 – ZD
Příloha č. 5 – JOSEPHINE Návod účastníka
Příloha č. 6 – JOSEPHINE Technické nároky SW
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