VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Vážený dodavateli,
v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), Vás tímto vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce topného kanálu Braňany“

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí a při posuzování míry naplnění těchto
ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona. Zadavatel v průběhu celého zadávacího
řízení musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a
zásadu zákazu diskriminace.
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem
výběrového řízení (dále jen „účastník“).
Předpokládaná hodnota:

4.300.000 Kč bez DPH

Identifikační údaje zadavatele
Název:

Teplo Braňany, spol. s r.o.

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Roman Jiruška, jednatel společnosti

Sídlo:

Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany

IČ, DIČ:

25031821, CZ25031821

Kontaktní osoba
zadavatele ve věcech
technických:

Roman Jiruška
tel.: +420724115670

Kontaktní osoba ve věcech Martin Pražan
veřejné zakázky
Jizerská 2946/63, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 64692281,
a organizace výběrového Kontaktní údaje:
řízení:
Adresa: Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 608 979 249
e-mail: prazan.vse@gmail.com

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem je rekonstrukce části dožívajícího teplovodního potrubí (2x ÚT + TV + Cirkulace) v
obci Braňany. Jedná se o výměnu stávajícího poruchového předizolovaného potrubí za potrubí v
bezkanálovém systému ve třídě izolace II (ÚT) a za předizolované (PI) PEX potrubí TV a

cirkulace (TV/Cirk) ve třídě izolace I.
Podrobnou specifikaci veřejné zakázky obsahuje přiložená projektová dokumentace zpracovaná
společností SITEZ s.r.o., Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice, IČ: 25031821, zak.č. 54-17
dne 30.5.2018
Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují požadavky
nebo odkazy na názvy či specifická označení stavebních prací, která platí pro určitou osobu za
příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné zakázky nebyl dostatečně
přesný, jednoznačný a srozumitelný. Zadavatel však v takovém případě umožní pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Pokud dodavatelem nabízené stavební práce nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými
technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne, pokud
dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené stavební práce splňují rovnocenným způsobem
požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je dodavatel povinen
prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku.

Doba a místo plnění
Předpoklad zahájení prací
Předpoklad dokončení prací:

05/2020
08/2020 potrubní část
09/2020 úpravy terénu a úklid staveniště

Místo plnění: k.ú. Braňany, parcelní čísla viz přiložená PD

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Podmínkou účasti v zadávacím řízení je splnění kvalifikace požadované zadavatelem.
Zadavatel požaduje prokázat:
Základní způsobilost
•
analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení
formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem
Profesní způsobilost
•
analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení
doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník výběrového řízení
doložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování“
•

Prokázání kvalifikace
Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel

prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy
originály dokladů.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení výběrového řízení.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní
způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení.
Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, b)
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil
povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a
profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
každý dodavatel samostatně.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání
nabídek.
Termín podání nabídky: 25.5.2020 do 11:00 hodin.
Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo poštou (v případě zaslání nabídky
prostřednictvím osoby provádějící přepravu zásilek nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence, doporučuje zadavatel zaslat nabídku doporučeně) na adresu zadavatele:
Obecní úřad Braňany, Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany
V případě osobního podání nabídky na adrese zadavatele
v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 na podatelnu.
Obálka bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (zalepená, na přelepu
opatřená razítkem či podpisem) a zřetelně opatřena nápisem:
NABÍDKA: „Rekonstrukce topného kanálu Braňany“ - NEOTVÍRAT.
Dodavatel je povinen na obálce uvést adresu, na niž je možné zaslat vyrozumění.
Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, dodatečné informace
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o
vysvětlení ZD musí dodavatelé doručit písemně a to v listinné podobě na adresu zadavatele,
datovými schránkami nebo e-mailem na adresu prazan.vse@gmail.com v termínu nejpozději
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel zašle tazateli a všem známým dodavatelům v co nejkratším možném termínu
vyžádané vysvětlení, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bude vyzvaným účastníkům zasláno e-mailem
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace
z vlastní iniciativy. Zadavatel tímto však nesmí podstatným způsobem měnit předmět a
podmínky zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na
kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek.
Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen
ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude
hodnocena dle nejnižší nabídková ceny bez DPH.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny
od nejvýhodnějšího (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nabídku nejméně výhodnou
(nabídky s nejvyšší nabídkovou cenou).
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH bude hodnocena jako nejvýhodnější.
V případě shodných nabídkových cen u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost
rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede pověřená hodnotící komise;
průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dodavatelů.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu, na příslušnou část zakázky, za provedení předmětu plnění
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná
a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena za celé plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech prací,
dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému dokončení díla a to v členění: cena bez daně z
přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v
souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně
DPH v Kč.
Celková nabídková cena bude zpracována oceněním soupisu prací (výkaz výměr), který je
přílohou této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení musí ocenit všechny položky
soupisu prací hodnotou vyšší než nula, nesmí žádnou položku změnit ani vypustit. Oceněný
soupis prací (rozpočet) na CD/DVD (elektronický nosič) musí být ve stejném formátu, v jakém
byl zadavatelem předán dodavatelům k vyplnění slepý soupis prací.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není,

uvede ve své nabídce.

Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických
podmínek zadavatele uvedených v této výzvě přičemž oceněný soupis prací musí být 1 x i na
CD/DVD nebo jiném el. nosiči a bude obsahovat oceněný soupis prací ve stejném formátu, v
jakém byl zadavatelem předán dodavatelům k vyplnění slepý soupis prací - v EXCELU.
Elektronické podání není možné. Varianty nabídek se nepřipouští.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Bude
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a svázána v jeden celek. Všechny listy
nabídky (včetně předělových) budou očíslovány vzestupnou řadou, na konci nabídky bude
čestné prohlášení o počtu lisů nabídky.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele (v případě zmocněnce); v tomto případě musí být předložena kopie plné moci či
pověření; předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení plné moci, či
pověření dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka dodavatele
bude v takovém případě neúplná.
V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby),
musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž uvede, jakou část
veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná
odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu
zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat.
Vybraný dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu v
seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
Obsah nabídky:
•
Krycí list (možný vzor viz příloha č. 2)
•
Doklady prokazující splnění kvalifikace
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis z živnostenského rejstříku
• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (možný vzor viz příloha č. 3)
• Doplněný a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 1) zpracovaný v souladu s
podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě;
•

Další doklady dle této výzvy (případný seznam poddodavatelů apod.)

•

Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele

•

CD (DVD) obsahující:

• Položkový rozpočet (doplněný výkaz výměr ve stejném formátu, v jakém jej zadavatel
poskytl v rámci zadávacího řízení)

Návrh smlouvy o dílo v editovatelném formátu (ve stejném formátu, v jakém jej
zadavatel poskytl v rámci zadávacího řízení)
•

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Obchodní podmínky
Podrobné platební a obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo, který
je pro dodavatele závazný a je přílohou č. 1 této výzvy. Dodavatel není oprávněn provádět
žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy o dílo s výjimkou doplnění relevantních
parametrů, jejichž doplnění tato výzva či smlouvy o dílo předpokládá.
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se neuskuteční.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách,
•
před rozhodnutím o výběru vítězné nabídky požadovat od účastníků doplňující
informace, ověřit si skutečnosti uvedené dodavatelem v nabídce u třetích osob, či vyjasnit si
informace uvedené v nabídce,
•
zadavatel je oprávněn výběrové řízení i bez uvedení důvodu zrušit kdykoliv v průběhu
zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy,
•
odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení,
Další informace a podmínky
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit) je stanovena v délce 60 kalendářních dnů.
Dodavatelé jsou vázáni podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího řízení.
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné lhůtě. Odmítne-li vybraný
dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla
být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který
se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem
smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel
smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí. Dodavatel druhý či třetí v pořadí,
se kterým má být uzavřena smlouva, je rovněž povinen poskytnout zadavateli součinnost
potřebnou k uzavření smlouvy. Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na
uzavření smlouvy se zadavatelem nebo plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky.
Dodavatelé jsou povinni na vyzvání, poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy na zakázku v maximální délce 7 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se

dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto výběrového
řízení, anebo plnění zakázky.
V případě, že z objektivních důvodů nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení
plnění, posouvá se termín zahájení plnění na pozdější dobu.
Všichni dodavatelé, kteří podají nabídky v určeném termínu, tímto úkonem bezvýhradně tyto
zadávací podmínky přijímají.
Braňany dne 4.5.2020

Roman Jiruška, jednatel společnosti

Přílohy výzvy k podání nabídek:
•
Závazný text smlouvy o dílo
•
Vzor krycího listu nabídky
•
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
•
Projektová dokumentace vč. soupisu prací (výkaz výměr)

