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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k podlimitaí veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391, Bochov"

l. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Základní údaje
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Město Bochov

Náměstí Míru l, 364 71 Bochov
00254444

DIČ:
CZ00254444
Osoba oprávněná jednat: Miroslav Egert, starosta města
Profil zadavatele:

httDS://ezak.olivius.cz/Drofíle display 48.html

Kontaktní osoba
Kontaktní osoba:
Adresa:

DIČ:

TENDRA spol. s r.o.
Ing. Jitka Plíštilová
Ořechová 3336, 276 Ol Mělník
01820265
CZO 1820265

2. Druh a předmět veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem phiění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující:
Zateplení objektu:
zateplení obvodových stěn,
zateplení střechy,
výměna otvorových výplní (byt po bytě, ne ve všech bytových jednotkách naráz),
zateplení lodžií.
Zadavatel požaduje, aby zhotovitel zajistil externí zázemí pro dělníky realizační firmy.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací
dokumentace.

45211100-0 - Stavební úpravy domů

Klasifikace veřejné zakázky CPV:

45454100-5 - Rekonstrukce budov

8,3 mil. Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky činí
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3. Místo a doba plnění veřeiné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Stavební práce budou prováděny na bytovém domě č.p. 390 a 391, úl. Obuvnická,
364 71 Bochov.

Doba plnění:
Předpokládané datum zahájení plnění díla:
Předpokládané datum ukončení plnění díla:

od podpisu smlouvy
do 4 měsíců od zahájení

4. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje dodavatelům prohlídku místa plnění v tennínu:

31.03.2022 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je v uvedený čas prohlídky před budovou MěU Bochov, Náměstí Míru l, 364 71 Bochov.
Prohlídku místa plnění zajišťuje Mgr. Tomáš Krejčí, MěÚ Bochov, Stavební úřad.
Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a s jeho stávajícími
technickými a provozními parametry.

Veškeré infonnace, které se dodavatelé dozví při prohlídce místa plnění, jsou pouze informativního charakteru a není
možné dovolávat se jejich závaznosti. Dodavatel je oprávněn vznést dotazy k předmětu plnění formou vysvětlení
zadávací dokumentace dle či. 4.3. této zadávací dokumentace.

Prohlídka bude realizována v souladu s či. 5.6. Prohlídka místa plnění textové části zadávací dokumentace.
5. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace je v souladu s §96 ZZVZ odst. l zveřejněna na profilu zadavatele.
Dodavatel odpovídá za řádné a včasné seznámení se s písemnostmi zveřejňovanými na profilu zadavatele
https://ezak.olivius.cz/profíle display_48.html
Místo pro podání nabídek a komunikace

Adresa pro elektronické podání nabídek: https://ezak.olivius.cz/profíle display 48.htal

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení včetně komunikace mezi zadavatelem (kontaktní osobou) a
dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Kompletní zadávací dokumentace je v souladu s §96 ZZVZ odst. l zveřejněna na profilu zadavatele.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel, který se chce zúčastnit zadávacího řízení, musí být registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji E-ZAK. Registrace dodavatele není okamžitá a je nufaiéjí provést s dostatečným předstihem.
Registrace dodavatele je dostupná na https://ezak.olivius.cz/registrace.html

V případě dotazů je možné kontaktovat uživatelskou podpom elektronického systému E-ZAK
(tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora(2),ezak.cz).

Dodavatelé mohou v souladu s úst. § 98 odst. 3 ZZVZ písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v elektronické podobě, a to zejména prostřednictvím
elekta-onického nástroje.

Žádost musí být zadavateli doručena ve Uiůtě 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta
vychází z úst. § 98 odst. 3 ZZVZ a § 54 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na
profilu zadavatele.
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6. Lhůta pro podání nabídek
Datum uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele:

22.03.2022

Konec lhůty pro podání nabídek:

12.04.2022 do 10:00 hod.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel
otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek a otevírání se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího
řízení.

7. Způsob podání nabídek, jazyk nabídek
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného
na: https://ezak.olivius.cz/profile display 48.html

Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel v dostatečném předstihu seznámil s podmínkami elektronického nástroje
pro podání nabídky a zajistil si dostatečnou časovou rezervu pro podání nabídky. Na nabídku podanou po uplynutí
lhůty pro podání nabídek nebo podanou jiným způsobem než vymezuje tato zadávací dokumentace, se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Místo podání nabídek:

Adresa pro elektronické podání nabídek: https://ezak.olivius.cz/profile display_48.html
Jazyk nabídky:

Nabídka a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům (prostý) překlad do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do
českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce. Zadavatel současně připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky týkající se technické
specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.
8. Vázanost nabídky
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, na dobu
90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatelé předkládají požadované doklady o kvalifikaci v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením (lze použít přílohu č. 2) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci v elektronické podobě.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému
veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat intemetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel dle § 86 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených dokladů o kvalifikaci, a to v elektronické podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Rozsah kvalifikace:

a) základní způsobilost dle úst. § 74 a §75 ZZVZ v rozsahu dle či. 6.1. zadávací dokumentace,
b) profesní způsobilost dle úst. § 77 ZZVZ v rozsahu dle či. 6.2. zadávací dokumentace,
c) technická kvalifikace dle úst. § 79 ZZVZ v rozsahu dle či. 6.3. zadávací dokumentace.
Konkrétní požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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10. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti:
Nejnižší nabídková cena bez DPH

váha 100 %

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu bez DPH uvedenou v návrhu smlouvy o dílo. Pořadí nabídek bude
stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. V případě, že na základě hodnocení nabídek bude vyhodnoceno jako
ekonomicky nejvýhodnější dvě či více nabídek, bude pořadí nabídek stanoveno podle data a času podání nabídek.
Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Bochově, dne 22.03.2022
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Miroslc ^Égert
starosta města
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