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

Výměna oken u Svitáků
veřejná zakázka malého rozsahu následující kategorie, která není zadávána podle zákona č. 137/2006
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 )
organizační a technické dotazy: Roman Mázl (provoz@budimerice.cz)

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
●
●
●
●

demontáž a likvidace stávajících oken, dveří a parapetů v budově č. p. 81 v
Budiměřicích
dodávka a montáž 5 ks plastových oken dle níže uvedené specifikace
dodávka a montáž 1 ks plastových dveří dle níže uvedené specifikace
dodávka a montáž 5 ks venkovních a 5 ks vnitřních parapetů

/

Prvek

Šířka (cm)*

Výška
(cm)*

Max.
hodnota
součinitele
prostupu
tepla
(W/m2K)

Bližší specifikace

1/ Plastové okno
DÍLNA - 2ks

133

203

1,1

dvojsklo

2/ Plastové okno
PŘÍZEMÍ- 2 ks

172

155

0,5

trojsklo

3/ Plastové okno
PŮDA - 1 ks

155

151

1,1

dvojsklo

4/ Plastové dveře
VERANDA - 1 ks

108

207

1,1

dvojsklo
bezpečnostní zámek (FAB
bezpečnostní třída 3) a klika
s bezpečnostním krytím**

*orientační údaje, zájemce může provést zaměření za účelem podání nabídky po dohodě s panem
Mázlem (tel. 601 344 638)
**pouze zámek, zbytek zařízení není součástí dodávky

Požadavky na použité profily
●
●
●
●
●
●
●
●

plastový min. 5 komorový profil
stavební hloubka min. 70 mm
ocelové výztuhy min. 1.5 mm
profil třídy A dle ČSN 12608
plastový distanční rámeček
mikroventilace
interiérová ochrana montážní spáry páskou s parobrzdou
min. 2 bezpečnostní uzavírací body

/

Tvar a otevírání
1/ DÍLNA - 2 kusy

2/ PŘÍZEMÍ - 2 ks

3/ PŮDA - 1 ks

/

4/ DVEŘE VERANDA - 1 ks

Barevné provedení

Prvek

Barva

Plastová okna

vnitřní bílá, venkovní RAL 6009 (nebo velmi podobná)

Plastové dveře

vnitřní bílá, venkovní RAL 6009 (nebo velmi podobná)

Parapety venkovní

RAL 6009 (nebo velmi podobná) - identická jako u oken

Parapety vnitřní

bílá

3. Termín a místo plnění zakázky
Termín:

01. 05. 2020 - 30. 06. 2020

Místo:

Budiměřice č. p. 81

4. Předpokládaná cena zakázky
115.000,-

Kč - bez DPH

139.150,-

Kč - vč. DPH

nepřekročitelná:

NE

/

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
Cena musí být nabídnuta v následujícím členění:
Položka

Cena bez
DPH

DPH

Cena s DPH

5 ks plastová okna včetně parapetů (1/, 2/, 3/)
1 ks plastové dveře (4/)
Demontáž a likvidace stávajících prvků
Montáž nových oken, dveří a parapetů
CELKEM
Nabídková cena může být změněna pouze z důvody změny sazby DPH.

8. Zadávací dokumentace
Není k dispozici.

9. Platební podmínky
Záloha maximálně 75% s ceny včetně DPH. Vyúčtovací faktura bude vystavena nejpozději do 10
pracovních dní po uskutečnění předmětu zakázky, které bude prokázáno předávacím protokolem
podepsaným zástupcem zadavatele. Splatnost faktury 30 dní.

10. Záruční podmínky
Plná záruka minimálně po dobu 60 měsíců.

/

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

17. 03. 2020 17:00

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

Kupní 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)
5)

Identifikaci uchazeče
Nabídkovou cenu (zpracovanou dle bodu 7)
Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou (osobami)
Prostou kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
Seznam nejméně 2 realizovaných zakázek minimálně polovičního rozsahu v posledních 2
letech
6) Čestné prohlášení (příloha č. 1)

/

16. Ostatní
1) Ze soutěže budou vyloučený 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.
7) Pokud uchazeč pro podání nabídky potřebuje provést fyzickou prohlídku místa dodání popř.
provést přesné zaměření, nechť se obrátí na pana Romana Mázla (provoz@budimerice.cz, 601
344 638)
V Budiměřicích,

05. 03. 2020
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

/

