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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky tímto vyzývá účastníky k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace.
Název zadavatele:

Obec Rozdrojovice

Sídlo:

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČO:

00282499

Název veřejné zakázky:

Přístavba základní školy

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Druh řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

Nedílné přílohy výzvy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen
„Zadávací dokumentace“)

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě
základní školy v Rozdrojovicích s cílem vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) –
detailní specifikace je uvedena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
SPECIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45000000-7 Stavební práce
45214210-5 Výstavba základních škol
45454100-5 Rekonstrukce budov
Předpokládaná hodnota této zakázky činí 29.835.000 Kč bez DPH, tj. 36.100.350 Kč včetně DPH.
KVALIFIKACE DODAVATELE
Zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikace dle § 73 zákona. Takto zadavatelem
stanovenou kvalifikaci je dodavatel povinen splnit.
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“),
který:
a)

splní základní způsobilost podle ustanovení § 74 a násl. zákona,

b)

splní profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona,

c)

splní technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 a násl. zákona.

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato výzva a zadávací dokumentace s přílohami jsou kompletně zveřejněny na profilu zadavatele:
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http://www.stavebnionline.cz/profil/rozdrojovice
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Bližší specifikaci doby plnění této veřejné zakázky stanoví zadávací dokumentace, která tvoří Přílohu
č. 1 této výzvy.
Místo plnění této veřejné zakázky vyplývá ze zadávací dokumentace.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2018 v 17:00 hodin.
Nabídku v listinné podobě lze podat do podatelny na adresu sídla zadavatele (Na Dědině 7, 664 34
Rozdrojovice). Nabídku v listinné podobě lze rovněž zaslat doporučeně poštou na uvedenou adresu
a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.
V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Otevírání obálek se uskuteční na adrese sídla zadavatele, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice, dne
9. 3. 2018 v 17:10 hodin.
DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ NABÍDKY
Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MUSÍ BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje).
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotícího kritéria, kterým je dle § 114 odst.
1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude dle §
114 odst. 2 zákona provedeno pouze podle nejnižší nabídkové ceny. V podrobnostech viz zadávací
dokumentaci.
POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun
českých). Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet Zadavatele nebo formou
bankovní záruky nebo pojištění záruky.
V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28. 2. 2018 v 15:30 hodin společně pro všechny účastníky,
kteří mají zájem na podání nabídek. Sraz účastníků se uskuteční před budovou Obecního úřadu
obce Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice.
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V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Další práva zadavatele jsou uvedena v zadávací dokumentaci nebo vyplývají z příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Rozdrojovicích dne 21. 2. 2018
Obec Rozdrojovice, Ing. Daniel Stráský, starosta

