Zadávací
Název veřejné zakázky:
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Adresa zadavatele:
Statutární orgán zadavatele:
Telefonní kontakt:
E-mail:

dokumentace

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ Hynčina
Obec Hynčina
00302643
Hynčina 125, 789 01 Hynčina
Ing. Petr Zajíček
+420 583 456 009; +420 724 616 442
ou.hyncina@cbox.

1.
Vymezení předmětu neveřejné zakázky
Předmětem zakázky je oprava sociálního zařízení dle projektové dokumentace .
Budovu je možné prohlédnout po dohodě se starostou obce na 724616442, 583443252
Základní údaje o rozměrech stavby: položkový rozpočet
Popis postupu výstavby:
Sociální zařízení je značně zastaralé, z části nefunkční. Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce dle
technického popisu. Termín realizace stavby: do 8.2.2018
Technická specifikace
Další podrobné specifikace a požadavky na technologii jsou k dispozici po telefonické domluvě v sídle
společnosti.
2.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
- nabídková cena bez DPH
- samostatně DPH
- nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na položkovém rozpočtu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Platební podmínky:
1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada za provedené práce bude provedena po ukončení a předání celého díla, na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
zadavatelem.
3. Tato faktura bude vystavena nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě vad a
nedodělků zadavatel uhradí fakturu do 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude
uvolněno do 30 dnů po odstranění výše zmíněných vad a nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla.
Doba splatnosti faktury je do 30 dnů (uveďte do návrhu Smlouvy o dílo) po jejím obdržení
objednatelem. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
4. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
3.
Podmínky, za jejichž splnění je možno překročit výši cenové nabídky:
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Možné je pouze po požadavku zadavatele na
provedení víceprací.
4.
Absolutně vymezené obchodní podmínky: kritéria hodnocení
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a)

nabídková cena – nejnižší nabídková cena kvalitativně srovnatelných předmětů plnění veřejného
výběrového řízení
90%
záruční doba
10%

b)
5.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
7.
8.
9.
a)
b)
10.

Pokyny pro zpracování nabídky:
Lhůta pro podání nabídky: do 27.11.2017, do 12,00 na adresu: Obec Hynčina, Hynčina 125,789
01 Zábřeh
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě v českém jazyce.
nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené identifikací firmy, případně podpisem
uchazeče a označené zřetelně „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT“
nabídka nebude obsahovat předpisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
identifikační údaje, rozpis ceny na slepém rozpočtu, předložení pojistné smlouvy vůči třetím
osobám v min. hodnotě 5 mil. Kč
doklady požadované k prokázání kvalifikačních kritérií (čestné prohlášení k základním
kvalifikačním předpokladům)
dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
na majetek dodavatele není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči ní není povoleno vyrovnání nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů
dodavatel není v likvidaci
doklady požadované ke splnění profesní kvalifikace:
kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence nebo kopie živnostenského listu
uchazeč předloží v nabídce doklady prokazující technické vlastnosti materiálů, které budou
použity pro předmět plnění veřejné zakázky.
návrh smlouvy o dílo
nabídky budou podepsány oprávněnou osobou
Termín otevírání obálek: 27.11.2017 v 17,00 hod. v místě sídla OÚ Hynčina
Proces otevírání obálek a vyhodnocení nabídek je neveřejný
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka musí v plném rozsahu respektovat
vymezení předmětu plnění ve všech bodech.
Další podmínky zadávacího řízení:
zadavatel si vyhrazuje práva na změnu upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže.
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení dle § 84, odst. 1 a) až c) a odst. 3, písm. a)
až b) Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
Příloha: slepý rozpočet, technický popis

V Hynčině dne: 13.11.2017
………………..…………………….
Ing. Petr Zajíček
Starosta obce Hynčina
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