Výzva k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

,,RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH V I.SV A li. SV V OBCI BĚŠTÍN"

Zadávací podmínky

1.Název zakázky:
2.

Identifikační údaje zadavatele

,,RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH V I.SV A li. SV V OBCI BĚŠTÍN"
2. Identifikační údaje zadavatele:
Název: Obec Běštín
se sídlem: Běštín 28, 267 24 Hostomice
IČO: 00509621
DIČ: CZ00509621
zastoupená Jaroslavou Houdkovou, starostkou obce (dále jen „Zadavatel")
Kontaktní osoba:
Jméno: Jaroslava Houdková
Email: starosta@obecbestin.cz
Telefon: 721859877
3.

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávaná dle § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Interní
směrnicí obce Běštín č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Veřejná zakázka malého rozsahu je spolufinancována státní účelovou dotací z programu Zachování a
obnova historických hodnot Ministerstva obrany ČR.

4.

Předmět Zakázky

4.1
Předmětem zakázky je závazek spočívající v provedení restaurování stávajícího památníku
padlých ve světových válkách v obci Běštín. Bližší popis oprav je obsažen v Příloze č. 1 - Investiční
záměr a Příloze č. 2 - Tabulka výkaz výměr.
4.2

Předpokládaná hodnota Zakázky byla stanovena Zadavatelem ve výši 297 000,- Kč bez DPH.

4.3

Doba plnění zakázky: květen - srpen 2022.

4.4

Místem plnění zakázky je veřejně přístupné místo na obecním pozemku obce Běštín p. č. 3/3

v k. ú. Běštín.

S

Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1
Uchazeč doloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou uchazeče
zastupovat, které nebude starší ke dni podání nabídky než 90 dní, že:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
b)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
5.2
Uchazeč doloží příslušné oprávnění k podnikání, vztahující se k předmětu zakázky, a to
formou živnostenského oprávnění, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv staršího 90 dnů
ke dni podání nabídky.
5.3
Uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení, že v posledních 3 letech realizoval
minimálně dvě (2) zakázky obdobného charakteru a obdobné cenové hodnoty. V případě žádosti
zadavatele je uchazeč povinen uvést její cenu, dobu a místo provádění, jakož i označení objednatele.
5.4

Veškeré podklady uvedené výše lze předložit v prosté kopii.

6

Povinné součásti nabídky

6.1

Uchazeč se zavazuje v nabídce předložit:

6.1.1 Identifikaci uchazeče (obchodní firmu, sídlo, IČO/DIČ, telefon, číslo účtu a bankovní spojení,
uvedení kontaktní osoby);
6.1.2 Nabídkovou cenu v členění dle článku 7 této výzvy, která musí být podepsána statutárním
zástupcem uchazeče;
6.1.3 Nabídka bude dále obsahovat smlouvu na plnění Zakázky. Smlouva bude podepsána osobou
oprávněnou zastupovat uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy
pro účely jejího podpisu.

7

Nabídková cena

7.1
Uchazeč ocení svou nabídku dle Přílohy č. 2 Tabulka výkaz výměr. Do kolonky „CELKEM" se
vyplní cena s DPH i bez DPH, přičemž se jedná o cenu za celý předmět zakázky jako cenu celkovou a
nepřekročitelnou. V nabídkové ceně budou zahrnuty náklady spojené s riziky, dopravou na
zadavatelem určené místo a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s
podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.
7.2

Zada_vatel neposkytuje zálohy.

8

Způsob hodnocení nabídek

8.1

Základním kritériem pro zadání Zakázky je nejnižší nabídková cena.

Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne jejího podání.

9

Termín podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem 10.2.2022 a končí dnem 2.3.2022 v 16.00 hodin.
10

Způsob a místo pro podání nabídky

10.1
Úplnou nabídku je možno podat osobně na adrese Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice,
a to v úředních hodinách Po 8:00 -11:00 a 14.00-18:00 a St 13.00-17:00. Dodavatel může podat
nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice a to tak,
aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.
Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy dne 2.3.2022 v 16.00
hodin. Místem otevírání obálek jsou prostory obecního úřadu v sídle Zadavatele na adrese Obec
Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice.
Rozhodnutí o výběru dodavatele proběhne na veřejném zasedání Zastupit~stva obce dne 7.3.2022.
10.2

Nabídka bude v uzavřené obálce, zřetelně označené názvem Zakázky.

„RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH V I.SV A li. SV V OBCI BĚŠTÍN",,- Neotevírat
10.3
Obálka musí být zabezpečena proti otevření (např. v místě uzavření přelepeny páskou s
razítkem či podpisem uchazeče.).
11

Dodatečné informace

11.1

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu.

11.2

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11.3
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy
současně s překladem do českého jazyka.
11.4
Doklady, veřejnoprávní certifikáty, rozhodnutí, osvědčení a certifikáty, které se vztahují k
předmětu plnění, musí být součástí nabídky.

11.5

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zakázky. Změny

budou zpravidla zveřejněny na webové prezentaci www.obecbestin.cz.
11.6

Uchazeč výslovně uvede v nabídce ve formě podepsaného prohlášení, že souhlasí se

zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (vč. smlouvy na plnění Zakázky) a též, že
souhlasí se zveřejněním výsledků výběrového řízení na internetových stránkách Zadavatele.
11.7

Prohlídka místa plnění Zakázky je možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou Zadavatele

- Jaroslavou Houdkovou, popř. je veřejně přístupná.
11.8

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých

nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Přílohy:
č. 1 - Investiční záměr
č. 2 - Tabulka výkaz výměr
č.3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

V Běštíně dne 7.2.2022

Za Zadavatele:
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.....\$) J~slava Houdková, starostka obce
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