
Yýzva

Zastoupený:
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Městys Měcholupy
Měcholupy ěp.12,439 31

00265233
lng. Doris Černíkovou, starostkou

lng. Doris Černíková, starostka

724 179 639
cernikova@mecholuPY-sc. cz

k podánÍ nabidkv na veřeinou zakázku malého rozsahu na dodávkv dle ust' s

,, ák' č. 13ryffiřeinÝch.aká'"k." pl"tném'nění'

,, m ěsss M ěc h o l u o'_",il"i:"i;,1;::l[ bu d ovy zák l ad n í š ko ly"

Upozornění:

PŤi zadÍntveřejné zakáZky zaďavate| o.po*topq" P^otJ"'.'ákona 
é' 13412016 Sb" o zaóěxžni

-^ÁA-,A^i ooL,!'oek
;:úff ffi "ff ;'-''-;1ffi;*;;;'(áa;ír;;4"'l::ul::,::*y"":9*:i;i111:**Y":
nli"nig"*;}ó?'):Al;:fi ;q*y;:-"".,ry9*,::*1""::".':::T"#:":*ffi:lL:
l''ilítilff ;í"*j",á-"ďyuvedenéiqái'mi'|okud:"^*;"".'tr3':::,"Yr";ťi*:
:iffiH'#;;T#'j",áíilí*'ď;e;'*Ě ;"ň'' jde je1: p:dp:*ý krok a zaáavale| se bude

citovan:imi ustanovenirrni zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

2. Vvmezení veřeiné zakázkv:
or'.'r' *r"i* i"ra'ru, veřejná zakázka na stavební práce

Místo plnění veřeiné zakázkv: Měcholupy čp' 12' 4393í

Termín plnění veřeiné zakázkv:
Předpoktáo"ný t"r'i" ."rráiení plnění zakázkyz 5t2o21 (předpokládaný termín schválení

dotace), na základě výzvy zadavatele

Předpokládaný termin ukoněení plnění zakázky: 12I2a21

Maximální přípustná doba plnění: í80 kalendářnÍch dní od vyzvání zadavatelem

Předmět veřeiné zakázkv:
Př"d*ět"' veřeiné zarazky je oprava střechy Základní školy v Měcholupy

Souěástí předmětu veřejné zakázkyje dodrŽení všech parametrů uvedených ve vypracované

technické zprávě'

3. Požadavkv na prokázáni způsobilosti
Zadavatel poŽaduje, aby účastn ici pro*ázali ve své nabídce svou způsobilost pro plnění

zakázky.

Způsobilým je dodavatel, ktelý prokáŽe splnění:

e základnízpůsobilostive smyslu $ 74 zákona'

Zadavatel:



. profesní způsobilosti v níŽe definovaném rozsahu'

Zadavatel poŽaduje prokázání způsobilosti v následujícím rozsahu:

Záktadní způsobilost dle $ 74 ákona:

Způsobilým není dodavatel, ktený:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný ěín uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se

nepřihlíŽí,
b) má v Česre republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

nedoPlatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na

penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) 'a u e".xé republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na

penále na sociální zabezpeéení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuŽ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuŽ byla nařízena

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního

řádu země sídla dodavatele'

. Je_li dodavatelem právnická osoba, musÍ podmÍnku podle písm. a) splňovat tato

právnická osoba a zároveň kaŽdý ělen statutárnÍho orgánu- Je_li členem

statutárnÍho orgánu dodavatele právnická osoba' musí podminku podle písm' a}

splňovat:
a) tato právnická osoba,
b)každýčlenstatutárníhoorgánutétoprávnickéosobya
c}osobazastupujícítutoprávnickouosobuvstatutárnímorgánudodavatele.

Účastník základní způsobilost prokazuje předloŽením ěestného prohlášeni, z jehoŽ obsahu

musí být patrné, Že'!ím je prot(ázán" 
'árt"dnízpůsobilost 

účastníka v rozsahu specifikovaném v

$ 74 zákona. Pro zpracování ěestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti zadavatel

áoporučuje pouŽít vzor, ktený tvoří přílohu ě' 3 této uýzvy'

Profesni způsobilost:

ÚčastnÍk k prokázání profesní zpŮsobilosti předkládá:

a) výpis z obchodního reistříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis

zápis do takové evidence vyŽaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání podle

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
příslušné Živnostenské oprávněnÍ či licenci'

zvláštních právních předpisů v rozsahu
jímŽ se myslí zejména doklad prokazující

Požadavky zadavatele na doklady k prokázání způsobilosti:

Doklady k prokázání profesní zpŮsobilosti úěastník předkládá v prosté kopii' Zadavatel si

můŽe v průběhu zadávacího řízení vyŽádat předloŽení originálů nebo úředně ověřených kopií

dokladŮ o způsobilosti.



Doklady prokazujícÍ základní zpŮsobilost dle $ 74 a výpis z obchodního rejstříku musí

prokazovat splnění poŽadovaného kritéria způsobilosti neipozděii v době 3 měsíců přede

dnem podání nabídky.

Účastník můŽe při prokazování své kvalifikace předloŽit zadavateli výpis ze seznamu

kvalifikovaných dodavatelů ne starší neŽ 3 měsíce ode dne podání nabídky nebo certifikát

vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok ode dne podání

nabídky.

4. obchodnÍ a iiné smluvnÍ podmínkv

Zadavatel zpracoval a předkládá vzor dodavatelské smlouvy

S vybraným dodavatelem bude na plnění veřejné zakázky uzavřena smlouva v souladu s touto

Vzorovou smlouvou a s nabídkou vybraného dodavatele. Do vzorové smlouvy budou doplněny

identifikační a kontaktní údaje a cenové údaje z nabídky vybraného dodavatele'

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkv

Nabídka bude předloŽena v jednom originále, v písemné formě a v ěeském jazyce. Všechny její

součásti budou svázány do jednoho samostatného svazku.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za úěastníka. Je_li tato osoba oprávněna

jednat za účastníka na základě účastníkem udělené plné moci, musí být originál či úředně

ověřená kopie plné mocisoučástí nabídky účastníka'

Nabídka musí obsahovat (v tomto řazení):

5.1. VvplněnÝ Krvcí list nabídkv (příloha ě' 2 této výzvy)'

5.2. Dokladv k prokázánízpůsobilosti v rozsahu stanoveném v čl. 3 této výzvy.příloha č. 3

Účastníx je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, obálka bude opatřena identifikačními

údaji účastníka a zřetelně označena nápisem:

NEoTEvíRAT - VEŘEJNÁ zAKÁzKA ''městy Měcholupy - oprava střechy budovy
základní školy"

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.



Upozornění:

ÚčastnÍk může podat pouzc jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabidek

samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané

takovýmto účastníkem vyřadí.

6. Požadavkv na způsob zpracování nabÍdkové cenv

Nabídkovou cenou se rozumí celková @na za realizaci zakázky za podmínek stanovených v

obchodních podmínkách, a to včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí

zah rnovat veškeré ná kl ady na realizaci zakázky'

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejuýše přípustná. Nabídková cena bude

uvedena v ěeské měně v členění na cenu bez DPH, \lýši DPH a cenu s DPH'

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci zakázky'

Účastník uvede nabídkovou cenu na příslušném místě v Krycím listu nabídky, jehoŽ vzor je

přílohou ě' 2 této výzvy'

Lhůta pro podávání nabíděk končí dne 24'5'2o21

Nabídku lze podat osobně na podatelnu Úřadu městyse Městys Měcholupy, Měcholupy

1?43931Měcholupy, a to vúřední dny (Po, ST od 7:00 do 16:30 hod., polední přestávka -
11:30 aŽ 12.3o noo.l ei doporučenou poštou na adresu zadavatele: Městys Měcholupy,

Měcholupy 12 43931 Měcholupy, a to tak, aby nabídka byla doručena zadavateli ve výše

uvedené lhŮtě. Nabídky doruěené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny'

otevírání obálek se uskuteční dne 24.5.2o21v í5:00 hodin na úřadu městyse Měcholupy čp-

12 43g 31, v kanceláři starostky a je neveřejné'

8. Kritéria pro hodnocení nabidek

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria neinižší nabídkové ceny včetně DPH'

Vítěznou nabídkou bude nabídka účastníka, která splní všechny zadávací podmínky stanovené

zadavatelem v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách a současně nabídne nejniŽší

nabídkovou cenu.

9. Způsob oznámenÍ výběru dodavatele

Všichni účastníci, kteří podali nabídku, obdrží informaci o výběru dodavatele prostřednictvím

datové schránky. V případě, Že uchazeč datovou schránkou nedisponuje, bude mu informace o

výběru dodavatele odeslána poštou'

í0- Práva zadavatele

Zadavatel sivyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to i bez uvedenídůvodu.



Zadavatelsi vyhrazuje právo nevybrat Žádnou z nabídek a neuzavřít tak smlouvu se ŽÁdným

dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdrŽené nabídky'

Zadavatel nehradí náklady spojené s podáním nabídky' a to aniv případě zrušení zakázky'

Zadavatelsivyhrazujeprávouzavřítdodavatelskousmlouvusdalšímúčastníkemvpořadí,
neuzavřeli úěastník, kteý se umístil v pořadí před ním, dodavatelskou smlouvu nejpozději do

,t4dnůodedne,kdymubudezadavatelempředloŽenakpodpisu.

Zadavatelupozorňuje účastníky, Že dodavatelská smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv

v rozsahu a způsóoem stanoveným zákonem č' 34at2o15 Sb', o zvláštních podmínkách

účinnosti něktených $mluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv).

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje o dodavatelích fiméno a příjmení l název l

"i"ň"J.i 
n*"itČ, siáIo1, nabídkovou cenu vybraného dodavatele a skutečně uhrazenou cenu

na internetových stránkách městyse Měcholupy'

Zadavatelupozoňujeúčastníky,ŽesmlouvaěiobjednávkamŮŽebýtzpřístupněnanazákladě
záRonač' 106/199Jšo., 

" '"oooone' 
přístupu k informacím' Ve znění pozdějších předpisů'

Zadavatel upozorňuje účastníky, Že samotné podání nabídky nezakládá smluvní váah ani

právo na jeho uzávření mezi nimi a zadavatelem a Že výběr dodavatele a uzavření

dodavatelské smlouvy podléhá schválení zastupitelstvem městyse Měcholupy'

Zadavatel tÍmto upozorňuje dodavate le, že na tuto veřejnou zakálku poŽádal o dotaci' V

případě, že se zaoavateli nepodaři na tuto veřeinou zakázku dotaci získa! případně

nebude dotace poskýnuta v předpokládané výši dle proiektové Žádosti, bude zadavatel

oprávněnoduzavřenésmlouvyodstoupit.Vpřípaděodstoupeníobjednateleodsmlouvy
z důvodu nepřidělení dotace, pffpadně neposkytnutí dotace v předpokládané výši, nemá

dodavatel nárok na úhradu jakýchkoliv nákiadů spoiených s realizací této veřejné

zakázky.

Krycí list nabídky (závazný formulář);

Částné prohlášení o prokázání základní způsobilosti (vzorový formuláD;

obchodní podmínky veřejné zakázky (dodavatelská smlouva -závazný vzor);

1)

2)
3)

mĚsrvs nĚcgolw
Měďrolupy 12

4i}9 31 Měďdupy u Žabe
tČ: rnz6523o

V Měcholupech dne 
ď g r. /rx /


