Výzva k podání nabídek
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Obec Račetice

Právní forma:

801 - Obec

Sídlo:

Račetice 11, 438 01 Žatec

IČ:

00673161

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Vlastislav Hofman, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:

Jméno: Vlastislav Hofman
E-mail: starosta@racetice.cz
Tel.: +420 474 392 146

Ostatní údaje:

2. Informace o zakázce
Název zakázky:

„Energetická opatření úspor energie v č.p.11 Račetice“

Předmět zakázky:

Stavební práce

Typ zakázky:

Podlimitní

Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací
představujících zlepšení energetických vlastností budovy
č.p.11 v Račeticích. Zateplení fasády a střech, výměna výplní
otvorů, instalace nového kotle a ÚT a ostatní související
stavební práce popsané v PD a výkazu výměr.

Předpokládaná hodnota
zakázky:

5 000 000,-Kč bez DPH

Datum vyhlášení zakázky:

26.3.2015
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Další informace:

Zakázka
je
součástí
projektu
spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Název programu: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 3 Podoblast 3.1.1 a 3.2.1
Bližší popis zakázky je uveden v zadávací dokumentaci,
kterou si lze vyžádat na adrese uvedené v bodě 3, této
výzvy.

3. Přístup k zadávacím podmínkám
Přístup k zadávacím
podmínkám:

Zadávací dokumentaci si lze vyžádat písemnou formou (emailem) na adrese zadavatele.
Prohlídku objektu je možné uskutečnit po celou dobu lhůty
pro podání nabídek v čase od 8,00 do 9,30 hod.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek běží od 26. 3. 2015 do 10. 4. 2015
Nejpozději lze předložit nabídku do 10. 4. 2015 do 10:00
hodin.
Nabídky budou vyhodnoceny dne 10. 4. 2015 od 11 hodin.
Uchazeči budou písemně informováni o výši nabídkové ceny
a pořadí na kterém se umístili do 24 hodin.

Místo pro podání nabídek:

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele, tj.
Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec.

Způsob podání nabídek:

Písemné nabídky lze předkládat osobně nebo doporučenou
poštou. Nabídka bude předložena v českém jazyce,
akceptovány budou také nabídky ve slovenském jazyce.
Nabídka bude obsahovat veškeré přílohy dle výzvy a
zadávacích podmínek, které budou pevně spojeny. Nabídka
bude předložena v uzavřeném obalu opatřeném identifikací
uchazeče a Nápisem „Nabídka „Energetická opatření úspor
energie v č.p.11 Račetice“ Neotevírat“.
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění
základních kvalifikačních
předpokladů:

Doložení čestného prohlášení uchazeče v tomto rozsahu:
 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu
 uchazeč 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
 uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu
 vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
 uchazeč není v likvidaci
 uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
 uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek
 uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu
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Požadavky na prokázání splnění
profesních kvalifikačních
předpokladů:

Doložení dokladů uchazečem v tomto rozsahu:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán - prostá kopie
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky,
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské
oprávnění – prostá kopie

Požadavky na prokázání splnění
ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů:

Doložení schopnosti ekonomicky a finančně zabezpečit
realizaci zakázky formou čestného prohlášení.

Požadavky na prokázání splnění
technických kvalifikačních
předpokladů:

Doložení seznamu významných zakázek za poslední 3 roky.
Součástí tohoto seznamu bude alespoň 1 zakázka zaměřená
na energetické úspory objektů, nebo s náplní týkající se
zlepšení životního prostředí.

6. Údaje o hodnotících kritériích
Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší
nabídková cena.

7. Další informace o povaze zakázky a výběrovém řízení
Bližší informace o zakázce a výběrovém řízení včetně kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případě, že obdrží ve lhůtě stanovené pro podání
nabídek méně než 3 nabídky a dále v případech obdobně jako dle § 84 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm.
d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit kdykoli v průběhu výběrového řízení zadávání zakázky a dále si vyhrazuje právo nepřijmout
žádnou nabídku. Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou
nabídku, nemůže současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také
podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace, takový dodavatel nemůže ani podat společnou
nabídku s jiným (i) dodavatelem (i).
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Račeticích dne 26. 3. 2015
Vlastislav Hofman v.r.
starosta
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