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VYZVA K PODANI NABIDEK
A TExTovÁ čÁsr zADÁvAcí noxuvrnNTACE
Veřejná zakázka na dodávky

s

názvem:

..VÝměna zdroie tep|a v Základní a Mateřské škole v obci Košetice"
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávaci řizeni dle ziikona č. zákona č. 134/20l6
Sb.. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušnéustanovení zákona analogicky.'I'o však
neznamená, že Zadayatcl zaďáyá veřejnou zakázku v režimu zákona.

Veřejná zakázka je zadžna dle dokumentu ,,Pokyny pro zadávání veŤejných zakázek v
vcškeré podklady pro podání žádosti o dotaci a musí se podaná nabidkajimi řídit.

oPŽP

2011-2020*, ktcrý obsahuje

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouly na plnění vcřcjné zakázky s je<lním vybraným dodavatelem, na jejímž
základě bude pro zadavatele provedena dodávka.

OBSAH:

Datum odeslání pís€mné výzvy:
Konec Ihůty pro podání nabídek:

4.7.2018

18.7.2018 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídky:
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kuryrni službou na adŤesu Obec Košetice č,p. 146,394 22 Košetice.
Vázanost nabídky je 90 dní ode dne skončenílhůty po podání nabídek.
otevírání obálek

s

nabídkami

Obálky s nabídkami účastníků
qibčrovéhoŤizeni budou otevírány dne t8. 7.2018 v 10:05 hod., na adíese Obec Košetice
ě.p. 146, 394 22 Košetice. V případě, že přítomným účastníkempři otevírání obálek není osoba oprávnčná jednat jménem
společnosti nebo za l}zickou osobu, předloží zadavateli před otevíránim obálek plnou moc.
otevírání obálek je přístupné pro účastníky\Tběrového říZení,kteří podali nabidku. otevírání obálck s nabídkami se může
účaslnit jeden zástupce účastníkav,ýběrového říZení.Při otevíráni obálek s nabídkami Se ti1o účastníciprokáži plnou mocí
vystavenou oSobou opíáVněnou za účastnikajednat.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podáni nabidek se pohlíží,jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Název píojeku: -wměna zdíoie teola
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2,

Identifikačníúdaje veřejného zadavatele

2.1.

Zákla ní ídaje
obec košetice

Název zadavate]e:

Košetice 146, 394 22 Košetice

SídIo zadavate]e:

Ič:

Osoba oprávněná

j

00248444
lnB. Blanka Velelová. starostka obce

ednat:

+420 724 l80

Telefon:
Email, webové stráŇy:

8l2

obec@kosetice.cz, http://www.kosetice.czl

2.2. Kontaktní osoba zadavatele pověřcná výkonem zadavatelských činností:
kontaktní o§oba;

TENDRA spol.

Adlcsa:

Ořechová 3336, 276

1Č:

DIČ:

0l8202ó5
Czo1820265

Tclc lon:

+420 702 l44 965

s r.o.

lng. David Plíštil,Ph.D,, MBA, MSc.

Webové sh,ánk),:
E-rnail:

..

0l Mělnik

]i,, ..:. .] ..

-

3. zadáv ací dokumentace
3.

l. závaznost zadáyací dokumentace

Informace a údaje uvedené vjcdnotlivých čá§tech této zadávaci dokumentace rymezují záyazné požadayky zadavatele
na plněni veřejné zakázky. 'l-}to požadavky je účastníkvýběrového říZení povinen lespektovat v p]ném rozsahu při
Zplacovilílí své nabídky, Nedodržeiri Záyazr'ých požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podminek, jehož následkem můžeblit lyloučení účastníkaZ výběrového řízení.

3.2. Poskytoi ání zadá\ ací dokumentace
neoccnčný rozpočet a technická specifikace, budou zájemcům
poskytnuta e-mailcm na Zák|adě písemnéžádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané kontaktni osobě na:

Přílohy textové části zadávací dokumentac€,

i. . l... _ li] ]. nebo
e-mail: , . :
adresu: Ing. David Plištil, Ph.D., MBA, MSc., TENDRA spol. s r.o., ořechová 3336,276 01 MčIník
,

,

,

: ] ] . ,,j . .

,

Zadávací dokumentacc bude poskytnuta v elektronické podobě zdarma.

3.3. Součásti zadáyací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

l)
2)

Písemná výzva a textová část zadáyací dokumentace včetně příloh
Projektová dokumentace (dále jen PROJEKT), kerá obsahuje technické specilrkace a Rozpočet s výkazem
výměr (dále jen,,Rozpočet').

l!Yy:"st]cu

.9!éy9sído!u.9499.

_

Dodavatel je opráWěn pisemně požadovat \T/světlení zadávacich podmínek. Písemná žádost musí být doručena kontaldní
osobě zadavatele na e-mail: !!i|:ii]!:i]]lrliÁJ,]i!ť,]1-.il;l;.: nejpozději 4 pracovni dny před up|ynutím |hůty pro podárrí
nabídek.

Vysvětlení zadávacich podmínek, případně souvisejícíchdokumentů, budou odeslány do
účastníkům
v,ýběrového Ťízení.

2

pracor.ních dnů všem

]é,._Pto!,tr*r_rn1$gd!9ry .9r.J§.9krizky
Pro zpracování nabídky n€ní nezbytná prohlídka místa plnění. V případě zájmu účastníkaje možnéprohlídku místa
plnění dohodnout s Ing. Blanka Veletová, na telefonním čísle+420 702144 965.

Název projekíu: .vÝména zclroie teDla v základní a matďské škole v obci Košetice"
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4.

Předmět veřej né zakázlry

4.1. Obecný popis

Název veřejné zakázky:

..výměna zdroie tepla v základni a mateřské škole v obci košetice"

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího iízení:

VeŤejná zaká7ka malého rozsahu na dodávky

Nejedná se o zadáyací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
(dá|e jen zákon),

zakizek

Místo plnění vcřejné zakázky:

objekt ZŠa MŠKošetice

Doba plnění veřejn é zakázky:

Předpokládané datum zahájení plrrění díla: po přiznání dotace
Předpokládané datum ukončení plnění díla: do 2 měsíců od zahájení, r€alizace

V poslední den plněni dojde

bude zejména mimo topnou sezónu

k ukončení a předáni díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání).

Realizace díla je závislá na pŤidělení dotace z Operačního programu Životniho prostředi. Zadavatel si v závislosti na
přidělení dotace l,yhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončeni díla.

Výše uvedené termíny jsou pío účastníkyvýběrového řízení pro podání nabídky závazné.
Popis veřejné zakázky
PŤedmětem ZakáZky jsou úpravy obIektu obsahující:

.

výměna Zdroje:

-

l"ýměna zdroje vytápění stacionitalí, automatický kotel na hnědé uhli o jmenovitém výkonu max. l00 kW,
celkem budou osazeny dva kusy, tepelný výkon = max. 200 kW
sezóní energetická účinnost / topný faktor 90%
nová otopná soustava.

Kód cPV ZakáZky:

-

44621220-7

4533l

l10-0

Kotle k ústřednímu v},tápění
lnstalace a montáž kotlů

Nový kotel musí splňovat paťametry definované Nařízením komise č. 20l5/l189 ze dne 28, dubna 20l5, kterynr se plovádi
směrnice Evropského pallamentu a Rady 2009/125/ES, pokudjde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

4.2. Speci

l, 750 mil, Kč bez DPH

lnění veřcjné

Předmět plnění veřejné zakázkry bude proveden v rozsahu a podle:

-

PRoJEKTU

položkovéhorozpočfu položkovéhorozpočtu Zpracovaného ptojektantem
\"ýběrového říženl pro investičnínáklady (dále jen ROZPoČET),

a

oceněného účastníkem

Zadávací dokumentace,

nabídky účastníka\:ýběrového řizení, předložené v rámci qiběrového řízení (dále jen

§.!o;r{ryt

NABiDKA).

v na prokázání §plnění kvaliíikace

Prokízání splnění kyalifikace je předpokladem uzavření smlouyy.

V nabídce veškeré doklady prokazující splnění kvalifikačníchpředpokladů postači pledložit v prosté kopii.
Zadavatel si v průběhu \aiběrového řízenínebo před podpisem smlouvy s lrybraným účastnikemvýběIového řizení může
\T/žádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopii dokladů o kvalilrkaci.
Doklady prokazujíci základní ipůsobilost a protbsní způsobilost - výpis z obchodního rejstŤíku nebo jiné obdobné
evidence, musí prokazovat splnění poádovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

Název projektu: .výměna zdíoie teola v základní a maíeřské šRole v obci Košetice"
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5.1. Rozsah kvaliflkace

a)
b)
c)

základnízpůsobilost
profesnízpůsobilost
technickákvalifikace

Ad

a) Zadavatel požaduje splnění Základní Způsobilosti.
Způsobilým není dodavatel, kter,ý:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5-ti letech před zahájerrím zadávacího ř,izení pravomocně odsouzen plo trestný
čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 13412016 Sb., o zadávání vcŤejných zakázck nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele k zahlazeným odsouzcním se nepřihlíží,
b) má v Českérepublice nebo v zemi svého sidla v evidcnci daní zachycen splatný daňový nedop]atek.
c) má v Ceské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penáIe na veřejné
ZdIaVotni pojištění,
d) má v Českérepublice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na socjá]ní
Zabezpečeni a příSpěvku na státní poljtiku Zaměstnanosti
e) je v likvidaci, ploti němuž bylo lydáno rozhodnutí o úpadku, luči němuž byla nařízcna nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

Splnění základní způsobilosti dodavatel doloži pŤedložením čestného prohlášení osobou oprávněnou za účastníkajednat.
Vzor čestnéhoproh|ášení je uveden v pŤiloze č.2 zadávaci dokumentace.
Ad b) nrofesní způsobilost
- dodayatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu kČeskérepublice předložením yýpisu z obchodního
rejstříku nebojiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence lryžaduje.
- dodavatel pŤedložídoklad. že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovidajícímu předmětu veŤejné zakázky živnostenský 1iSt nebo výpis ze živnostenskéhoregistru v rozsahu; VodoinstalatéIstvi, topenářStví

Ad c) tcchnická kYalilikace
- zadayatel požaduje seznam dodávek plovedených dodavatelem Za posledni 3 roky od zahájení výběrového řízení:
Minimální požadayek; 2 dodávky yčetně instalacc, spočívajíciy dodávce. a zároveň montáži automatickÝch
kotlů na hnědé uh|í s vÝkonem od 40 kW.

5.2. Prokazor zíni splnč_níkvalifikace
Prokázání sphění kvalifikace podle požadavkůzadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka
výběrového řízeni.

A) Kvalifikace v přínadě společnéúčastidodavatelů

V připadě společnéúčastidodavatelů prokazuje základni způsobilost a profcsni způsobilost (výpis z obchodnílro rejsťíku)

kažilý dodavatel samostatně. Technickou kvalifikaci a profesní způsobilost (kromě výpisu z obchodního rejstřík-u)
prokazují dodavatelé ajiné osoby společně.

B) ProkazoYání kYalifikac€ Drostřednictvím iinÝch osob (Doddodavatelel

Dodavatel můžeurčitou část ekonomické kvaliltkace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s !"ýjimkou výDisu
z obchodní reistříku) prokázat prostŤednictvím jiných osob.

Má-li být Část veřejné zakázky realizoyáíla prostř€dnictvím poddodaYat€le, ktery za dodavatele prokázal ulčitou část
kvalifikace, musí se poddodayatel podílet na plnění veřejné zakázky ytom rozsahu, vjakém se k tomu zavázal
ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Dodavatel je V takovém připadě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazujícísplnění profesní způsobilosti podle výpis z obchodního rejstříku jinou osobou,
b) doklady prokazující splnčníchybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k p|nění Veřejné ZakáZky nebo k poslq,tnutí věcí

nebo práv, s nimiž bude dodavatel opráVněn disponovat v Ťámci plněni veřejné ZakáZl<y, a to alespoň v
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Název píojektu: ,.výména zclroie tebla v základní a matďské škole v obci Košetice"
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Změna poddodavatele, prosaednictvím kterého byla plokázána kvalifikace, je v průběhu pinění možná pouze v důsledku
objektivně nepředvídatelných skutečnostía po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní
poddodavatel prokže splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel půVodní.

c)

DalšípodmínkY Drokazování kYalifikace

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraniči, prokazuje se doklady qzdanými podle pláwího řádu země, ve které byla
ZíSkána, a to v rozsahu požadovanémzadavatelem. Tento doklad se předkládá s pŤekladem do českéhojazyka. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad vzděláni v latinském jazyce se předkládaji bez překladu.
Pokazováni splnění kvalifikace prostřednictvím \^ipisu Ze semamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem v_vdaným v
rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotnýnl evropským osvědčením pro veřejné Zakázky se řídípŤíslušnými
ustanoveními zákona,
PoStup v případě změn kvalifikace účastníkase řídíana|ogicky dlc ustanovcní § 88 Zákona

5.3. Nesplněni kvalj l-rkace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci

v

požadovanémrozsahu, musí b}t Veřejným Zadavatelem vyloučen z účasti

ve výběíovém říZení,Toto roáodnutí o q,loučenízadavatel bezodkladrrě písemně oznámi dodavateli s uvedením důvodu.

ó. poddodavatelé
7,adayatel požaduje, aby účastník,""ýběIového řízeníuvedl části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jcdnomu či více
poddodavatclům a aby uvedljejich identiíikačníúdaje (lze použítpřílohou č. 4 Zadávaci dokumentace).

V připadě, že dodavatel nemá v úmyslu reaiizovat žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. tj.
realizovat velejnou zakázku pouze vlastními silami, doloží tuto Skutečnost čeStným ploh]ášením,
7- Z_p_ůsob z pracová

n

i na b id koj

bude

íšn,n**__

Účastník Stanoví celkovou nabídkovou cenu Za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávaci dokumentaci.
Nabídková cena se Stanowje na Základě součfu všech položek rozpočtu, Nabídková cena bude obsahovat částky v českÝch
korunách,

Nabídková cena bude uyedena v členční:
- Nabídková cena díla bez DPH (hodnotící kritérium),

-

DPH 21

(yo,

Nabídková cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena muSí být stanovenajako cena pevná (cena nei}"ýše přípuStná a ZáVaZná po celou dobu prováděni díla).

Nabídková cena bude doložena účastníkemoceněným RozDočtem, Dle požadavků zadavatele, je třcba vyplnit
v několika požadovaných formulářich totožnéúdaje nabízenéceny (V Rozpočtu, vzorové smlouvě o dílo a Krycím listu

nabídky)

Neoceněný rozpočet je součástízadávací dokumentace. Nabídková cena, odpovídajícíceně uveclené v Rozpočfu, bude
uvedela ve vzorové Smlouvě o dílo a Krycím listu nabidky.

Nabidková cena musí zahrnovat veškeré náklady na provedeni díla. Nejsou-li potřebné náklady uvedeny v předloženém
rozpočtu, účastníkjev rozpočtu nacení V položce oStatni náklady.

si Dřekontroloval rozDočet. v případě, že účastnikziisti iakékoliv nejasnosti
či Údajové nesrovnalosti v ror?očtu, případně v ostatních částech projeklové dokumentace, Dožádá písernně o dodatečné
inlormace k zadávací dokumentaci. Jinak Se má za to. že s jednotli\_"ími položkami uvedenými v rozp!)lu §Qub]?§!

Zadavatel doDoručuje účastníkovi.abv

aje Dovinen dodržet obsahovou náplň rozpočtu.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném rozDočtu jsou cenami pevnými
že íenastala žádr'á z podminek pro možnépřekročeni nabídkovéceny.

po celou dobu provádění díla v připadě,

oceněný rozpočet podepsaný osobou opráWěnou jménem či Za účastníkabude součáStí nabídky jako příloha vzoroYé
§mlouYy.

Název projeKu: ,.výměna zclroie teDla v základní a mateřské škole v obci xošeíice"
Projekť bude spoluíinancovón Evropskou unjí - Fondem soudržnosti
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7.1.Slevazcenv
Pok'ud účastník\.ýběrového řizení hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slelu promítnout do jednotkových
cen jednotlivých položek v položkovémlozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkovéceny (např. paušáIní částkou za celou
dodávku) není přípustná.

Z.Zě.t "e.ur:::.ttdkové

ceny

Výši nabidkové cenyje možné přehočit, pouze pokud v průběhu plrrění dojde ke změnám sazeb DPH.

Zadavate| stanoví obchodní podmínky pro pJrrění veŤejné zakázky y záyazlé yzorové smlouvě o dílo, která je přílohou
zadávaci dokumentace. Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo,
posoudi zadavateljako ncsplnění zadávacich podmínek. Nížejsou uvedeny vybrané obchodní podmínky:

8.1. Platební podmínky
Provedené práce budou propláceny měsíčnčna základě ťaktur daňoqích dok]adů, doložených položkoqfm soupisem
provedených praci ajejich oceněním v souladu s ROZPOČTEM.
Llhada faktur bude provedena bezhotovostně z účtuobjednatele na účetzhotovitele uvedený ve sm]ouvě,
Splatnost

fakturje stanovena

8.2. Odpovědnost

la

na 30 kalendářních dní.

škod j/

Účastník výběrového řízeni ve své nabídce předloží čcstnéprohlášení (příloha č. 4), že pokud bude wbrán pro uzavření

smloulry o dílo, pŤedá ncipozděii při pptlplsu sqloury o dílo doklady o uzayření pojištěníodpovědnosti za škodu
minimálně ve výši nabídkovéceny účastníkavčetně DPH.
Dalši obchodní poilmínky jsou ve vzorové smJouvě o dilojako

napŤ:

smluvní pokuty, sankce,,,,

9. Technické
Techlické podmínkyjSou stanovcny

v této zadávací dokumentaci, y

PROJEKTU

a v Rozpočtu.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení. specifická označeni

zbožía služeb, které p]atí plo určitou osobu, popřípadě její organizačni složku za příznačné.patenty

na r,ynálezy, užitné a prŮmyslové vzoly, ochranné známky nebo označcni původu, Zadavatel umožní plo plněni veřejné
zakázky použitíijiných, kvalitativnč a technicky obdobných řešeni.

ZadaYatel připouští použitíkyalitatiyně

a technicky

obdobných řešení za předpokladu dodrženi předepsaných

vlastností- jakosti a kvality plojektovaných l,"jrobků se shodnými parametry. charakterem a funkcí. V případě Změny
materiálŮ, systémŮ a výrobků, které mají dopad na povoleni, audity, posudky a v}počty je nutno t}to doložit pro nově
nawžený Systém, \"ýrobek či mateliál.
q. |.

_Č,asový halmonogram,,,,

Zadavatel,požaduje, aby účastníkvýběro.vého řízení ve své nabídce jako přílohu vzorové Smloulry o dílo doložil podrobný
kde kromě zahájení a ukončenídíla q,plni dle svého uváženínejméně 3 uzlové
body.

CASO\ry HARMONOGRAM PRACI,

___

9.?,,D_s!&§ ppk:9§i,yl?!1l9s|ir1?]9_y1ll9t]_z_ť9g§p]L_
_
zadavatel Dožaduie v nabídce Dředlož€ní č€stného Drohlášení. kde DotYrdí sDlnění Dožadavků na Zdroi
Pří|oha č. 5

tep|a

Před podpisem smlourl rvbranÝ dodavatel doloži nás|eduiíci dokladv k prokázání požadoraných vlaslností
dodávaných zdrojŮ tepla a osvědčení opravňujícíkjejich instalaci, které dodavatel použije pro plněné veřejné
zakázky.

a) Technicloý list nebo osvědčeník instalovaným kotlům prokazující požadavky dle PD,

b) Osvědčenídodavatele (certifikát montážíi firmy) k instalaci kotlům, které použije pro plněni této veřejné zakázky.
osvědčenímusí b]it lystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem.

Všechna OSVĚDčENÍ musí být vystavena přímÝm vÝrobcem nebo dovozcem.
Název projeku: *vÝměna zdroie íeDla v záRladní a maíeř§ké škole v obci Košetice"
Projekt bude spoluíinancován Ewopskou un - Fondeín soudržnosti
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10.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

10.1 .

Podaní nabídky

Každý dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku. Dodavatel, ktcrý podal nabídku ve výběrovém řizení, nesmí b11
současně poddodavatelem, jehož prosřednictvim jiný dodavatel v tomtéžvýběrovém řízení píokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá vice nabidek samostatně nebo společně s dalšímidodavateli. nebo je poddodavatelem, jehož
píosťednictvím jiný dodavatel vtomtéžv,ýběIovém Ťízeníprokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takov,ým dodavatelem \yřad i.

V takovém případě se dodavatelé
podávající společnou nabídku považujízajednoho účastníka.Zadavatel požaduje, aby dodavatelé. nabizející Dlnění veřejné
zakázky spq!§]i!ě, prokázali přijetí spolupráce plo plněni veřejné zakázky, a to předložením písenného závazku, lder,ý bude
obsahovat, že všichni tito dodavatelé nesou odpovědnost za plněni veřejné zakázk), všichni dodavatelé Dodávajici
společnou nabidku soolečně a nerozdílně.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně,

Dle požadavků Zadavatele, je třeba lyplnit v několika požadovaných formu]ářích totožnéúdaje (v Krycim listu nabidky,
VzoroYé smlouvě o dílo, ,..). V případě, že účastníkvýběrového řízenílyplní qto formuláře s rozdílnými údaji, oro
otevírání. posouzení a hodnocení nabídek se budou brát údaie uvedené ye vzoroyé smlouyě o dílo.
l

0.2. Jazl k nabídky

Nabídka a ostatní písemnosti musí by předloženy v českémjazyce. Dodavate| můžepředložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve ktelém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českéhojazyka. Doklad
ve slovenském jazyce a doklad o vzdčlánív |atinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle přislušného
plávního řádu požadovaný doklad nelydává, můžebýt nahíazen čestným prohlášením.

l0.3. VarianLy nub,d§._.

_

Zaďayaíel varianty nabídky nepřipouští.

I0.4. Závaznost nabídky * zadávací lhůta
Učastník výběrového řiz€níje vázán svou nabídkou 90 dní ode dne skončenílhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta zaěíná běžet okamžikenr skončcnílhůty pro podáni nabídek a končídnem doručeníZadavatele o !"ýběru
nejvhodně|ší nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje účastnikůmvýběrového řízení, snimiž můžezadavatel uzavřít
smlouvu, až do doby uzavŤení smlourry nebo do zrušení qiběrového řízenl.

l0.5. Vzor smlouv; o dílo
Účastnfl( výběrového Ťizenije povinen předložit.|ako nedilnou součást nabídky yzoroyou smlouvu o dílo (příloha č. 7),
jejimž předmětem je plněni celého přcdmětu tohoto qýběrového řízení,včetně jeho specifikace, a to v souladu sc všemi
podmínkami této Zadávací dokumentace \^ýběrového řízeni a obecně závaznými plávnimi předpisy (dále i jen ,,vzorová
smlouva o díio").

Vzorová smlouva o dílo musí být podepsán osobou oplá\,něnou jednat jménem či za účastnika qiběrového řízení.
v oříoadě. že bude vzorová smlouva podeosána oprávněnÝm zástupcem za účastníka"musí účastniknředložit
v nabídce olnou moc k zastuDování.

10.6.Tormální požada\ky na nabídku a slruktura nabídky
Nabídka bude ZpIacována v tištěnéfolmě a to Y j€dnom originále (označeném,,oRIGINÁL") a jedné kopii (označené
,,KOPIE"). Originál i kopie budou viditelně oznaěeny. Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka,

Nabídka musí bÝt y iedné uzayřené obálce. která musi být:
omačena: NEOTVIRAT

-

- veřejná zakázka,,Výměna zdroje tepla y Zákl^dílí a mateřské škole y
obci košetice"

opatřena adresou příjemce
opaťena adresou zájemce.
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla,data a času jejich doručeni.

Zadavatel si dovoiuje požádat účastníkavýběrového řízení z důvodu přehledného posouzeni a hodnocení nabídek o
dodlžení niže uvedené struktury nabídky. Dále žáďá o řádné očíslovánívšech listů nabídky včetně příloh, svázání nabídky
do jednoho svazku a zabezpečení proti manipulaci s jednotlivými listy.

Název přojektú: ,.vÝfiěna zdroie teDla v základní a mateřské škole v obci Košetice"
Proiekt bude spoluíinancovón Eýropskou unil- Fondem soudržnosti
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> STRUKTURA NABÍDKY:

Krycí list nabídky fiako první list nabídky bude použit formulář označenýjako Přiloha č, 1)
prokázání kvalitjkace

a)
b)

Základaí zpítsobilost čestnéplohlášení (Příloha
Profesníkvalifikačnípředpoklady

c)

technickékyalifikačnípředpoklady
- semam dodávek jnstalaci Zdrojů tepla (PŤíloha č,3)

č. 2)

- výpis z OR (ne starši 3 nrěsíců ke dni podáni nabídky)
- doktady o oprávnění k podnikání - výpis ze ŽL

V případě prokazování kvalifikace subdodavateli nebo více dodavateli společně doklady dle čl. 5.2.
Čestnéproh|ášení k pojistné smlouyě (Příloha č. 4).
Čestnéproh|ášení prokazujícívlastnosti dodávaného zdroje tepla (Příloha č, 5)
Seznam případných poddodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat nebo čestnéprohlášení o realizaci
veřejné zakázky vlastními silami (lze použítPřilohu č.6).
vzorová smlouva (Přítoha č. 7) podepsaná osobou oprávněnou jednatjménem či za účastníkav_pilpecěrže_Dgdg
vzorová smlouva DodeDsána oDráyněnÝm zástupcem za účastníka.musi účastníkpředložit v nabídce Dlnou
moc k ZastuDování. Vzorová smlouva bude dálc obsahovat následující přilohy;
a) Oceněný rozpočet
b) Harmonogram prací uz|ových bodů
V připadě společné nabídky vice dodavatelů piscmný závazek dodavatelů dle č]. 10.1.

> PLATNE DoKLADY PŘEDKLÁDANÉ

PŘED PoDPISEM sMLoUVY o DiLo (Drosté koDie}:

Doklady ke zdroiům teDla
a) Technický list nebo Osvědčeník instalovaným kotlům píokazujicípožadavky dle PD.
b) Osvědčenídodavate]e (certifikát montážnífirmy) k instalaci kotlům, ktelé použije pro plnění této veřejné
zakázk1,. osvědčenímusí být q,staveno přímým l"j,robcem nebo dovozcem.
Pojistnou smlouYu na pojištěníodpovědnosti Za škodu

11. Hodnocení

nabídek

V lámci posouzení splněni podmínek účastivc výběIovém řízeníbude zadavatelem posouzeno, zda nabidka účastnika
splňuje všechny stanovené zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v této zadávací dokumentaci,

Zadavatel je oprávněn nejprye provést hodnocení nabídek a následně posouzení splněni podmínek účastive aíběrovém
řízeni u dodavatele, jehož nabidka byla hodnocena jako ekonomicky nej1,1,ýhodnější. Pokud v takovém případě !rybraný
dodavatel podmínky nesplní, provede Zadavatel posouzení splnění podmínek účastive qiběrovém řízení u dodavatele_

jchož nabídka byla q,hodnocenajako druhá v pořadí atd.

Základní kitérium pro hodnocení nabídek je ekonomická yýhodnost nabídky
Hodnocení bude provedeno podle jediného kritéria - ncinižšínabídkoyéc€ny
dílo.

bez DPH, uvedené ve vzorové sm|ouvě o

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižšíoproti nabídkovým cenám
ostatních ílčastníki]

Kdykoli

v průběhu lhůty pro pod|ání nabídek můžeZadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění zadávaci dokumentace.

zadaYatel požaduje, aby účastník,v případě, že považuje část své nabídky za své obchodni tajemstvi, pro kleré má zákonné

důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět
phěni veřejných ZakáZek včetně jejich příIoh a dodatků, takové informace v nabídce omačil a řádně odůvodnil požadavek
na j

ejich neuveřejnění.

Zaďavatel si lryhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotli\Tmi účastníkyy,ýběrového řízení v nabídkách.
Zadavatel yylouči účastníkaze soutěže v pŤípadě, že účastnik uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
zadavatel podané nabídkf/ nevrací a nehradí náklady spojené s účastív€ l"ýběrové řízeni.
Zadavatel požaduje součinnost vybraného účasmíkapři veřejnosprávní kontrole.

Zadayatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli až do uzaťeni sm|ouvy zrušit, popŤípadě odmítnout všechny

předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

'"*'ť:í:n:,
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lTbráného účastníkak uzavření smlouly

SmJouva na plnění veřejné zakázky bude uzaťena bezodkladně po lii,běru nejvhodnější nabídlry.

Vybraný účastnfl<zadávacího řízeni je proto povinen posk}tnout zadavateli Ťádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy. Odmítne-li lybraný účastnikuzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla
být smlouva bezodkladně uzavŤena, můžeuzayŤit zadayatel smlouvu s účastníkem,ktery se umistil jako dalšív pořadi.

1

4, Záv ér ečnéustanoveni

Splnění podmínek uvedených ve výzvě je nezbytnou podminkou pro uzavření smlouly s lybraným účastníkemvýběrového
řízení dle výsledku hodnoceni nabídek.

v

Košeticích. dne 4. 7. 20l
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l) Kryci

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

list nabídky
Čestnéprohlášeni k základní způsobiIosti
semam dodávek
Čestne prohlášeni k pojistne smlouvč
Cestné plohlášení prokazujicí vlastnosti dodávaného zdroje tepla
poddodavatelé

vzorová smlouva o dílo
Projektová dokumentace
Slepý rozpočet v,ýkaz l"ýměr
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