Obec Kamenná
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, formou
výzvy více zájemcům dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
zadávací řízení na provedení stavebních prací:

ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KAMENNÁ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 13151103; CZ.1.02/3.2.00/13.17923

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel

Obec Kamenná
zastoupená starostou obce, panem Josefem Baštou
Kamenná 19, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00581429
datová schránka ID: nqab695
telefon: 386 323 165
e-mail: ou.kamenna@volny.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je provedení opatření směřujících k úsporám energie v objektu obecního
úřadu v Kamenné – zateplení obvodových stěn, výměna výplní otvorů a zateplení
vodorovných konstrukcí (stropů) v celkové výměře 1 211 m2.
Kromě provedení stavebních prací jsou předmětem plnění veškeré činnosti související
s realizací akce jako je předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů
o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení dokumentů vyžadovaných v rámci
závazných podmínek Operačního programu Životní prostředí a zpracování dokumentace
skutečného provedení díla.
Zakázka je rámcově vymezena rozsahem a členěním podle podmínek zadávací
dokumentace na, projektovou dokumentací, soupisem prací a dodávek, podmínkami
poskytovatele dotace a dalšími souvisejícími předpisy, doklady a technickými normami.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 3 mil. Kč bez DPH, projekt bude financován ze
zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR (prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie).
Klasifikace předmětu plnění:
Název
Opravy a modernizace budov

CPV
45453000-7
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Předpokládané termíny realizace díla:
 Předpokládané zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy
 Předpokládané dokončení stavebních prací: do 20. 12. 2013
Místo plnění veřejné zakázky:
budova OÚ Kamenná – objekt č.p. 19
ZÚJ: 535982, NUTS: CZ0311535982, okres České Budějovice
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:
Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna po předchozí telefonické dohodě se
starostou obce, panem Josefem Baštou – tel. 725 031 289, nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci je možné si bezplatně vyžádat na základě písemné objednávky u
zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice,
(tel. 387 330 460, GSM 602 244 226, kontaktní osoba: Ing. Martina Gabrielová, tel. 387 330
460, e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 14 kalendářních dnů a
končí dne 13. 9. 2013 v 900 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zástupce
zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
b) profesních kvalifikačních předpokladů – předložením:
. výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán (výpis nesmí být ke dni ke dni podání nabídky starší 90-ti dnů)
. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů vztahující se k
celému předmětu plnění – živnostenský list (nebo výpis ze živnostenského rejstříku)
pro provádění staveb
. osvědčení o autorizaci odpovědných zástupců nebo osob pověřených vedením
stavby v oboru pozemní stavby.
c) technických kvalifikačních předpokladů – předložením:
.

seznamu min. 3 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru, tj. provedení
revitalizace (rekonstrukce) budov za účelem snížení energetické náročnosti
budov, tj. předmětem plnění musí být zateplení obálky budovy kontaktním
zateplovacím systémem a výměna výplní otvorů s finančním objemem každé
zakázky min. 1 mil. Kč bez DPH realizovaných v posledních 5 letech včetně
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně)

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Kritéria pro hodnocení nabídek:
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Další podmínky pro zpracování nabídky:
 nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předána ve dvou obsahově totožných
vyhotoveních (1x v originále a 1x kopie)
 další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Oznámení výsledku:
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 60ti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po podání nabídek. Po vyhodnocení nabídek a jejich projednání oznámí
zadavatel uchazečům výsledek, proti kterému bude možné podat ve lhůtě 5 dní od doručení
informací o výsledku zadávacího řízení (příp. vyloučení ze zadávacího řízení) odůvodněné
námitky.
Uchazeči, s nimiž bude možné uzavřít smlouvu (tj. uchazeči, kteří se umístili na 1. – 3.
pořadí), jsou svou nabídkou vázáni do doby uzavření smlouvy, nejvíce však dalších 60 dnů.
Variantní řešení:
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 nesdělovat jména zájemců, kteří obdrželi zadávací dokumentaci
 zrušit zakázku z objektivních důvodů nebo v případě, že obdrží ve lhůtě pro podání
nabídek méně než tři nabídky (viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP, čl.
5.1.4).
Zadávací řízení bylo v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky dne 29. 8. 2013.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, initials=JV,
c=CZ, l=Dříteň, 47, 373 51,
st=Jihočeský, o=STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o., ou=Vedení
společnosti, title=Jednatel společnosti,
email=Vitovec@stav-poradna.cz,
serialNumber=ICA - 10082803
Datum: 2013.08.29 07:47:26 +02'00'
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