Město Sezemice
vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu

„Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“
Zadavatel:
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice
zastoupené starostou Martinem Staňkem
tel. 466 741 010
Organizací výběrového řízení je pověřen:
Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí, Husovo nám. 790,
Sezemice, tel. 466 741 018, mail: spravamajetku@sezemice.cz.
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Dodávka a realizace restaurátorských prací spočívajících v obnově kaple sv. Jana
Nepomuckého
Kvalifikace předmětu zakázky malého rozsahu
Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“ nepodléhá
zadávacímu řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) v platném znění. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova kaple sv. Jana
Nepomuckého“, podléhá směrnici 3/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí dodávka a realizace
restaurátorských prací spočívajících v obnově kaple sv. Jana Nepomuckého dle
dokumentace „Obnova kapličky svatého Jana Nepomuckého v Sezemicích, část Počaply“,
která je přílohou této výzvy.
2. Místo plnění veřejné zakázky
Územní obvod města Sezemice, část Počaply
3. Doba plnění:
doba určitá od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob prokázání
4.1. Prokázání kvalifikace uchazeče
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že je dodavatel schopen realizovat požadovanou zakázku.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podpisu
smlouvy starší 90 dnů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy.
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4.2. Ekonomická a finanční způsobilost
Uchazeč prokáže splnění ekonomické a finanční způsobilosti předložením čestného
prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou
zakázku s názvem „Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého“.
4.3. Technické kvalifikační předpoklady.
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (zpětně od
data pro podání nabídky) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění - dodavatel prokáže, že
provedl alespoň 3 dodávky obdobného typu.

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
5.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Celková nabídková cena bude uvedena v členění:
a. cena dodávky bez DPH
b. aktuální sazba DPH
c. cena dodávky včetně DPH
2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění je dokumentace „Obnova
kapličky svatého Jana Nepomuckého v Sezemicích, část Počaply“, která je v příloze této
výzvy.
3. Celková nabídková cena (nabídková cena bez DPH, aktuální sazba DPH v Kč, nabídková
cena vč. DPH) budou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této výzvy.

5.2. Požadavky na zpracování a členění nabídky
Nabídka musí být podána písemně a to v listinné podobě 1 x v originále, dle formálních,
technických a smluvních požadavků zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných
dokladů, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě
podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, nebo
jiný platný pověřovací dokument.
Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce, zřetelně označena adresou
uchazeče a zadavatele a nápisem v českém jazyce:
!! SOUTĚŽ – Sezemice, sv. Jan Nepomucký – NEOTVÍRAT !!

5.3. Způsob zpracování nabídky:
 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
 Nabídka musí být podána v jednom svazku, na obálce musí být uvedena adresa, na niž je
možné zaslat oznámení o výsledku výběrového řízení.
 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
5.4. Členění nabídky:
1) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
2) Vyplněný krycí list nabídky, který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije formulář,
který je přílohou této výzvy.
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3)
4)
5)
6)

Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle čl. 4 této zadávací dokumentace
Doplněnou a podepsanou smlouvu o dílo (je přílohou této výzvy) – uchazeč doplní
chybějící údaje a přílohy
Seznam a identifikační údaje subdodavatelů – uchazeč přesně specifikuje, které části
zakázky budou prováděny subdodavateli
Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zadavatelem.

5.5. Podklady pro zpracování nabídky
Podklady pro zpracování nabídky:
- dokumentace „Obnova kapličky svatého Jana Nepomuckého v Sezemicích, část
Počaply“
- krycí list nabídky
- smlouva o dílo
jsou přílohou této výzvy, o dokumenty v elektronické podobě je možné požádat na
adrese MÚ Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, nebo tel.: 466 741 018, nebo
na e-mailové adrese: spravamajetku@sezemice.cz.
Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní
vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje.
Zadavatel vyžaduje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou řadou. Dále zadavatel doporučuje, aby nabídka byla svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
6. Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabízená cena bez DPH.

7. Lhůta pro podání nabídky
7.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 2. 2018 ve 13:00 hod.
7.2 Adresa pro podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou na adresu: Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533
04 Sezemice nebo osobně podat na podatelně MÚ Sezemice na adrese:, Husovo nám.
790, 533 04 Sezemice.
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí
podatelnou Městského úřadu Sezemice na uvedené adrese.
7.3 Podání nabídky po stanovené lhůtě
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné
zakázky.
7.4 Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou se stanovuje na 90 kalendářních
dnů.
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7.5 Kontakt
Případné dotazy lze směřovat na Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice,
odbor správy majetku a životního prostředí, Jiří Košťál, tel: 466 741 018, mail:
spravamajetku@sezemice.cz.

8. Jiné požadavky zadavatele
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.
8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže bez udání důvodů.
8.3 Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení.
8.5 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o
zadání veřejné zakázky.
8.6 Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu, čí více subdodavatelům a je povinen uvést
identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.
8.7 Dodavatel souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle
§ 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V Sezemicích dne: 6.2.2018

Martin Staněk, v.r.
starosta města

Přílohy:
- dokumentace „Obnova kapličky svatého Jana Nepomuckého v Sezemicích, část
Počaply“ včetně výkazu výměr
- krycí list nabídky
- smlouva o dílo
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