VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
1. ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel veřejné zakázky
Název zadavatele

Obec Pačejov

Sídlo

Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice

IČ a DIČ

00255963 , CZ 00255963

Název projektu

„Výměna oken a oprava fasády budovy
Základní školy Pačejov“

Kontaktní osoba
oprávněná jednat
jménem zadavatele
a kontakty

Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
Tel.: 376 595 231, fax: 376 595 153
e-mail: obec@pacejov.cz, www. pacejov.cz

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Veřejná zakázka
Klasifikace předmětu
45262700-8
45300000-0
45262520-2
45262521-9
45421100-5
45442100-8
Druh zakázky
Předpokládaná cena
veřejné zakázky bez DPH

Úpravy budov
Stavební montážní práce
Zednické práce
Fasády
Instalace a montáž oken a souvisejících výrobků
Malířské práce
Stavební práce
762 804,- Kč

Druh zadávacího řízení

Zadavatel při zadání výše uvedené veřejné zakázky postupuje
v souladu s § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona a § 6 č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), tzn. v režimu zakázek malého rozsahu na stavební práce.

Místo plnění
Předmět zakázky

Pačejov, pozemek st. č. 41, kat.území Pačejov,
Předmětem zakázky je realizace projektu „Výměna oken a oprava
fasády budovy Základní školy Pačejov“, který je dotován Plzeňským
krajem v rámci programu „PSOV PK 2016“. Předmětem plnění
veřejné zakázky je výměna oken a oprava fasády

3. POSTUP ZADAVATELE, ÚVODNÍ USTANOVENÍ A INFORMACE
O DOSTUPNOSTI ZADÁNÍ
3.1 Výzvu se zadávací dokumentací zadavatel dne 17. 5. 2016 zveřejní:
- na úřední desce zadavatele a na webových stránkách zadavatele elektronické záložce veřejné
zakázky: http://www.pacejov.cz/oupacejov/verejnezakazky.asp
3.2 Písemnou výzvou se zadávací dokumentací zadavatel dne 17. 5. 2016 vyzve prostřednictvím
doporučené zásilky 5 předpokládaných zájemců.
3.3 Uchazeč je povinen se při zpracování nabídky řídit požadavky vyplývajících ze zadávací
dokumentace a z obecně platných a závazných norem upravujících danou problematiku.
Předložením nabídky ve stanovené lhůtě uchazeč plně a bez výhrad přijímá veškeré podmínky
a požadavky uvedené v této výzvě k předložení nabídek a v zadávací dokumentaci a zároveň v
platné legislativě.
4. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
4.1 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní činnosti související s výměnou oken a
oprava fasády budovy Základní školy Pačejov, pozemek st. č. 41, k. ú. Pačejov. Předpokládaný
rozsah prací a dodávek zahrnuje demontáž původních oken, osazení nových oken. Součástí bude
výměna vnitřních i venkovních parapetů a instalace žaluzií. Bude provedena oprava současné
fasády v rozsahu dle technického popisu včetně nových fasádních nátěrů barvami na silikonové
bázi a opravy vnitřních omítek. Budou provedeny vnitřní malby.
5. DOBA PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
5.1 Doba plnění: 07.2016 – 10.2016
5.2 Prohlídka místa stavby – plnění předmětu proběhne dne 25. května 2016 od 10.00 hodin
na místě samém.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, DODATEČNÉ INFORMACE K ZD
6.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 6. 2016 v 17.00 hod.
6.2. Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele. Nabídky mohou být podány jednak
osobně viz úřední hodiny: http://www.pacejov.cz, nebo poštou - doporučeně. Při osobním předání či
doručením prostřednictvím České pošty, s. p., je nutno nabídku podat či adresovat do sídla
Obecního úřadu Pačejov, Pačejov – nádraží 199, 341 01 Horažďovice. Nabídky musí být
zpracovány v souladu se ZD a v českém jazyku.
6.3. Zadavatel na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude pohlížet, jako by
nebyla podaná. Uchová všechny nabídky, tj. i obálky doručené po lhůtě. Obálky doručené po lhůtě
budou archivovány v neotevřené formě. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6.4. Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné
informace musí být doručena zadavateli písemně, do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, s využitím kontaktních informací v bodě 1. Požadované informace k zadávacím
podmínkám zadavatel odešle tazateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti a zároveň je
zveřejní na webových stránkách obce v záložce zakázky malého rozsahu.
7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
7.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 6. 2016 od 17.00 hodin v sídle zadavatele.
8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
8.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění minimálních předpokladů na kvalifikaci.
8.2 Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci, včetně vzorových dokumentů je
uvedena v zadávací dokumentaci.
9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
9.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
9.2 Hodnotící kritéria:
1. nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH (zadavatel neuplatňuje nárok na navrácení DPH)
2. délka záruční doby
3. doba plnění
4. reference
10. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit za podmínek stanovených v § 84 zákona o
veřejných zakázkách, přičemž dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v
zadávacím řízení.
10.2 Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
10.3 Zadavatel si vyhrazuje právo neveřejného jednání.
V Pačejově dne 17. 5. 2016

…………………………………………………
Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
Vyvěšeno dne 17. 5. 2016

