Účastník:
┌
Dle rozdělovníku a ke zveřejnění na úřední desce obce
└

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE ZAKÁZKY

Revitalizace hřbitova v obci Kocbeře
Zadávací řízení je vedeno jako zakázka malého rozsahu a řídí Vnitřní směrnicí č. 1/2011 obce
Kocbeře o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. února 2011. Zakázka je zatříděna
dle článku 3); postup je tedy v souladu s ustanovením čl. 3) stanovujícím postup při zadávání
veřejné zakázky.

1.

Identifikace zadavatele

sídlo:
právní forma:
IČ, DIČ:
statutární orgán:
T + E:
id DS:

Obec Kocbeře
Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
Obec (kód: 801)
002 78 009
Bc. Eva Rezková, starostka obce
+420 499 623 520, podatelna@kocbere.cz
x5zb2jt

Osoba pověřená zadavatelskou činností
sídlo:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
T + E:

2.

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Horská 634, 541 01 Trutnov
27472493
Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
+420 499 828 023, info@ingeniring.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy (revitalizace) celého prostoru hřbitova.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby ve stupni studie
proveditelnosti zpracovanou v srpnu 2017 Ing. Evou Prouzovou, se sídlem Vlčice 41, 541 01 Vlčice,
T: +420 605 777 064, E: prouzova.projektant@seznam.cz, IČ: 029 35 155.
Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné
zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC:
98371111-5
Údržba hřbitovů
45262500-6
Kamenické a zednické práce
45454100-5
Rekonstrukce budov
Předpokládaná rozpočtová hodnota zakázky činí 2 036 000,- Kč bez DPH
Termín předání staveniště:
do 3 dnů od podpisu SOD nebo na vyzvání - předpoklad květen 2019
Termín zahájení prací:
do 5 dnů od předání staveniště
Termín ukončení doby plnění: do 180 dnů od zahájení prací – předpoklad do 15. 11. 2019
3.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky je pro obeslané účastníky součástí
výzvy. Ostatním účastníkům, kteří o zadávací dokumentaci případně požádají, bude odeslána osobou
pověřenou zadavatelskou činností bezodkladně poštou, případně si je možno vyzvednout podklady
v sídle osoby pověřené na adrese Horská 634, 541 01 Trutnov.
4.

Místo plnění zakázky

Řešené území je zapsáno na LV 10001 s par. č. par. č. 808/2, 863 a 816 k. ú. Kocbeře a je
majetkem obce Kocbeře (obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64), kraj Královéhradecký. GPS
hřbitova je 50.4545772N, 15.8619756E.
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5.

Požadavky zadavatele na způsobilost a kvalifikaci dodavatele, smlouva o dílo

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění:
- základní způsobilosti ve smyslu § 74 Zákona
- profesní způsobilosti ve smyslu § 77 Zákona
- technické kvalifikace ve smyslu § 79 Zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení - alespoň 1 zakázku obdobného charakteru,
aniž zadavatel stanovuje výši investičních nákladů zakázky.
Účastník je povinen předložit v nabídce doplněný vzor smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem
účastníka.
6.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 02. 2019 v 9:00 hodin.
Místem pro podání nabídek poštou, prostřednictvím doručovací služby či osobně je podatelna
zadavatele na adrese Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře. Nabídky musí být doručeny
v úředních hodinách podatelny středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 poslední den do 9:00 hodin.
Zadavatel připouští osobní podání i mimo stanovený časový rámec; doporučuje však účastníkům
předešlou domluvu s pracovníky zadavatele.
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky. Okamžikem
podání nabídky je její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese. Riziko pozdního podání
nabídky je vždy na straně zájemce – účastníka.
Účastník může podat ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu písemnou nabídku v řádně uzavřené
obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI“. Podané nabídky administrátor eviduje s uvedením pořadového čísla, data a času
jejich doručení.
7.

Hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena účastníka bez
DPH. Jako nejvýhodnější bude ustanoven účastník s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
8.
-

Vyhrazená práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo sdělit své rozhodnutí o přidělení zakázky zveřejněním na své
úřední desce, přičemž den následující zveřejnění je dnem možného podpisu smlouvy.

V Kocbeřích, dne 18. 1. 2019

Bc. Eva Rezková, starostka obce
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