Obec Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna
IČO: 00488097, tel: +420 547 244 274, e-mail: obec@nebovidyubrna.cz,
www.nebovidyubrna.cz
___________________________________________________________________________________________________________

Č.j.: NEB 370/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
na

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
a dále v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nebovidy
ze dne 18.12.2014.
Název zakázky:

Společenská a sportovní hala v Nebovidech – zajištění služeb TDI

Zadavatel:
Název zadavatele:
Adresa:
Zástupce zadavatele:
IČ:
telefon:
e-mail:

Obec Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna
Milan Mojžíš – starosta obce
00488097
+420 547 244 274 / +420 725 111 409
obec@nebovidyubrna.cz

Předmět veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Zajištění odborného technického dozoru investora (TDI) při výstavbě „Společenské a sportovní haly
v Nebovidech“ v celém průběhu realizace projektu až do odstranění poslední případné vady či
nedodělku a vydání kolaudačního souhlasu.
Rozsah činností TDI je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Budoucí stavba se nachází v obci Nebovidy na parcelách číslo 338, 339, 340/2, 340/3, 341, 343/1 a
344 v k.ú. Nebovidy u Brna. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Ing.
arch. MgA. Tomášem Legnerem, Řehnice 6, 294 31 Krnsko, mobil: +420 777 147 252, E-mail:
legner@czechdevelop.cz, www.czechdevelop.cz
Investiční náklady stavby dle položkového rozpočtu zpracovaného projektantem stavby činí
27.300.000 Kč.
Doba a místo plnění:
Předpokládaný termín zahájení služeb: ihned po podpisu smlouvy
Předpokládané termíny realizace stavby:
zahájení stavby:
1. 11. 2016
dokončení stavby:
31.12.2017
Stavba bude částečně financována ze státního rozpočtu formou dotace, jejímž poskytovatelem je
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Po upřesnění podmínek čerpání dotace může dojít
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ke změně výše uvedených termínů. Tato informace bude k dispozici nejpozději 20. 7. 2016. V
případě zájmu Vám ji upřesníme telefonicky.
Místem plnění je obec Nebovidy, pozemky parcela č. 338, 339, 340/2, 340/3, 341, 343/1 a 344
v k.ú. Nebovidy u Brna.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou pro účely zadávacího řízení se rozumí celková cena za provedení služeb bez
DPH. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a
cenu celkem včetně DPH.
Nejvyšší přípustná cena je 300.000,- Kč s DPH …..
Cena je považována za nejvýše přípustnou, musí zahrnovat veškeré náklady nutné pro bezvadné a
úplné plnění zakázky. Pokud uchazeč předloží nabídku s vyšší nabídkovou cenou než je uvedená
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 45
kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli.
Zadávací dokumentace:
Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby
Elektronická verze dokumentace stavby je k dispozici ke stažení zde:
www.czechdevelop.cz/nebovidydpsvv.zip
O dodatečné informace k dokumentaci stavby je možné požádat nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek u zpracovatele projektové dokumentace.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění:
1. základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona o veřejných zakázkách:
čestné prohlášení, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované
veřejným zadavatelem
2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o veřejných zakázkách:
- výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie)
- výpis z živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu (prostá kopie)
3. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona o veřejných zakázkách:
- seznam realizace min. 3 referenčních zakázek výkonu funkce TDI, kde hodnota dozorovaných
jednotlivých stavebních prací přesáhla 15,0 mil. Kč bez DPH, v minulých 3 letech, a to s uvedením
doby realizace a kontaktní osoby jejich objednatele pro ověření uvedených údajů (stavby
občanské, bytové nebo zdravotnické);
- ukončené VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru (kopie VŠ diplomu nebo maturitního vysvědčení);
- min. 8 let praxe v oboru stavebnictví (čestné prohlášení s údaji o výkonu funkce TDI).
Záruční doba:
Za provedené práce technického dozoru investora po celou dobu záruky projektu (min. 60 měsíců).
Platební podmínky:
Záloha nebude poskytnuta. Provedené práce budou zadavatelem hrazeny na základě dílčích
měsíčních faktur. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu. Zadavatel není povinen
hradit chybně provedené práce (práce s vadami). Ke každé dílčí faktuře musí být přiložen soupis
provedených prací. Splatnost faktur je 21 dnů.
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Smlouva: Realizace zakázky bude provedena na základě příkazní smlouvy.
Nabídka uchazeče:
Nabídka musí být vypracována výhradně v českém jazyce (v případě předložení dokladů
prokazujících kvalifikaci v cizím jazyce, se požaduje jejich prostý překlad do jazyka českého) a
v jednom originálním vyhotovení. Bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Uchazeč v nabídce uvede:
identifikační údaje uchazeče (obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, právní formu),
telefonní číslo a dále svou e-mailovou adresu, když uchazeč souhlasí, aby s ním zadavatel nadále
komunikoval právě prostřednictvím uvedeného e-mailu.
Uchazeč k nabídce zároveň předloží:
- doklad uchazeče o jeho pojištění obecné odpovědnosti podnikatele s minimální částkou
pojistného plnění 1 mil. Kč s podmínkou, že v případě, že nabídka uchazeče bude vyhodnocena
jako nejvýhodnější, pak tento uchazeč před podpisem smlouvy doloží doklad o jeho pojištění
obecné odpovědnosti podnikatele s minimální částkou pojistného plnění 10 mil. Kč.
- návrh příkazní smlouvy zpracovaný zadavatelem, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče (vzor je přílohou výzvy).
Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro doručení nabídek končí dne 8. 8. 2016 ve 12:00 hodin.
Nabídku lze zaslat:
a) doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele: Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48
Moravany u Brna
b) podat osobně v úředních hodinách obecního úřadu.
Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách s vyznačením uchazeče a názvem zakázky a
nápisem „Nabídka služby TDI - NEOTEVÍRAT“.
Otevírání obálek bude neveřejné.
Hodnocení zakázky:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH, tzn.
že hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena má váhu 100 %.
Zadavatel může zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv v průběhu jejího trvání
bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že se
jedná o zakázku malého rozsahu, a že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.
V Nebovidech dne 11. 7. 2016

Milan Mojžíš – starosta
Příloha: Návrh příkazní smlouvy a rozsah činnosti TDI.
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