Výzva k podání nabídky
obec Budiměřice vás vyzývá podle směrnice 2/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k
podání nabídky na akci:

“DEMOLICE HŘBITOVNÍ ZDI”
veřejná zakázka malého rozsahu následující kategorie, která není zadávána podle zákona č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
X

X

II.

kategorie

III.

kategorie

otevřené
uzavřené

1. Údaje o zadavateli
Obec Budiměřice
Budiměřice 7
288 02 Nymburk
IČ: 00239011
+420 325 546 080
obec@budimerice.cz
zastoupený: Marek Merhout, starosta obce (starosta@budimerice.cz)

2. Předmět zakázky
Bourání hřbitovní zdi na pozemku par. č. 132 v katastrálním územá Budiměřice:
●
●
●
●
●

demolice zdiva
nakládka
odvoz na skládku
skládkovné
ruční sundání pískovcových desek z vrchní části zdi, převezení na obecní pozemek par. č.
131/34

3. Termín a místo plnění zakázky
Termín:

I. etapa: do 3 týdnů od závazné objednávky zeď k silnici o objemu cca 53 m3
II. etapa: ostatní zdi do 4 týdnů od závazné objednávky 137 m3

Místo:

obec Budiměřice

4. Předpokládaná cena zakázky
190.000,-

Kč - bez DPH

229.900,-

Kč - vč. DPH

nepřekročitelná:

ANO

5. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splňovat následující předpoklady:
●
●
●

Být zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku
V posledních 2 letech úspěšně dokončil alespoň 2 zakázky minimálně polovičního rozsahu
Být technicky, znalostně a finančně způsobilý realizovat zakázku, o kterou se uchází

6. Prokazování kvalifikace
6.1. Při podání nabídky:
●
●
●

Prostou kopii výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dní;
seznam nejméně 2 zakázek minimálně polovičního rozsahu realizovaných v posledních
2 letech;
čestné prohlášení (příloha č. 1)

6.2. Před uzavřením smlouvy (popř. obdržením objednávky):
●
●

Originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne
starší 90 dní;
čestné prohlášení, že splňuje následující kritéria (v případě právnické osoby podepsané
osobou oprávněné za ní jednat):
○ není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
○ v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku
○ nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
○ nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není prodlení se splácením splátek

○

čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková
podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit jak
právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo
statutárním orgánem pověřený zástupce.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí jasně písemně uvedena a to v částce bez DPH a v částce s DPH s
rozdělením na I. a II. etapu.

8. Zadávací dokumentace
neexistuje

9. Platební podmínky
Faktura se splatností 14 dní od jejího vystavení. Faktura bude vystavena vždy po dokončení
jednotlivých etap.

10. Záruční podmínky
-

11. Místo a termín předložení nabídek
Uchazeči předloží písemnou nabídku nejpozději do níže uvedeného termínu na uvedené místo a to
osobně nebo poštou:
Termín:

23.4.2018 12:00

Místo:

OÚ Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 Nymburk

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce s nápisem: “NEOTEVÍRAT - nabídka: “název akce
uvedený na začátku tohoto dokumentu” a musí obsahovat název a adresu uchazeče.

12. Hodnotící kritéria
Kritérium

Váha

Nabídková cena

100%

13. způsob hodnocení nabídek
V rámci každého kritéria hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné
a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové
ohodnoceni, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledné
hodnocení v rámci kritéria je získáno součinem součtů bodů získaných v rámci kritéria a příslušné váhy
daného kritéria. Celková bodová hodnota nabídky je tvořena součtem hodnoceni získaných v rámci
jednotlivých kritérii.
Hodnotící komise sestaví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

14. Závaznost nabídky
Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou dobu trvání trvání zadávací lhůty.

15. Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:
1)
2)
3)
4)

Identifikaci uchazeče
Nabídkovou cenu (zpracovanou dle bodu 7)
Prostou kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
Seznam nejméně 2 realizovaných zakázek minimálně polovičního rozsahu v posledních 2
letech
5) Čestné prohlášení (příloha č. 1)

16. Ostatní
1) Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které došly po termínu pro odevzdání nabídek, a
nabídky, které nesplňují podmínky výzvy.
2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění nebo zrušení soutěže. Uchazeči,
kteří nebyli osloveni přímo, a zpracovávají nabídku na tuto výzvu se musí písemně nebo
elektronicky (email) registrovat u zadavatele, aby je zadavatel mohl informovat o případných
změnách.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smluvní vztah s žádným uchazečů.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit uchazečem deklarované skutečnosti před dokončením
hodnocení nabídek.
6) Uchazeči nevzniká účastí v soutěži právo na kompenzaci nákladů spojených s podáním
nabídky.

V Budiměřicích,

11.4.2018
Marek Merhout, starosta obce v.r.

Příloha Výzvy k podání nabídky č. 1

Čestné prohlášení

Uchazeč:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Čestně prohlašuji, že:

-

uchazeč splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadovné zadavatelem
uchazeč je technicky, znalostně a finančně způsobilý k realizaci zakázky
všechny uchazečem uváděné skutečnosti v nabídce jsou pravdivé
uchazeč je vázán nabídkou po celou dobu trvání zadávací lhůty

V ………………………………………………, dne ………………………………..

……………………………………………………
podpis oprávněné osoby uchazeče

