Praha 7 dne: 12. 7. 2019

VÝZVA ZVEŘEJNĚNÁ NA PROFILU
ZADAVATELE

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ) na realizaci veřejné zakázky na
stavební práce „Novostavba objektu – hasičská zbrojnice na p.p.č 91/2 v k.ú Hořice“
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a podáváme následující informace:
1. Dle § 28 odst. 1 písm. g) a Přílohy č. 6, bod A.1 zákona
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Právní forma zadavatele:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon/mobil:
E-mail:
Administrátor zadávacího řízení:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/mobil:
E-mail:

Obec Hořice
Hořice 47, 396 01 Hořice
00248223
801
Alena Přívratská, starostka
+420 724189745
horice@wo.cz
BlueFort s.r.o.
Mgr. Lenka Vondráčková
Bubenská 421/3, 17000 Praha 7
+420 775704491
vondrackova@dlc.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce.
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady
realizuje výstavbu nové hasičské zbrojnice.
Výstavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace,
a v souladu s cenovou nabídkou vybraného účastníka, která je tvořena přílohou č. 5 – Slepý rozpočet.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 12.000.000 Kč bez DPH.
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je 8/2019, ve lhůtě uvedené vybraným
účastníkem v nabídce po podpisu smlouvy o dílo.
Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
3. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č. 6, bod A.2 zákona
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a hodnoticích kritérií je v elektronické podobě zveřejněna na
profilu zadavatele uveřejněném URL internetové adrese: https://zakazky.dlc.cz/vz00000259
Zadávací dokumentace je tímto dodavatelům poskytována v souladu s § 53 odst. 3 zákona, dále upraveno v § 96
ZZVZ (zejm. odst. 3).
4. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č. 6, body A.3 a A.4 zákona
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat nejpozději do 30. 7. 2019 10:00.
Zadavatel si vyhrazuje, že podání nabídky je přípustné pouze elektronickou formou; nabídky musí splňovat
náležitosti podle § 149 zákona.
Nabídky se v elektronické podobě podávají na elektronickou adresu: https://zakazky.dlc.cz/vz00000259
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.
5. Dle § 53 odst. 1 a Přílohy č.6, bod A.5 zákona
Relevantní doklady postačí doložit v prosté kopii. Požadované dokumenty je také možné nahradit čestným
prohlášením, které obsahuje vše níže požadované a je podepsané oprávněnou osobou, která může jednat za
účastníka.
a. splnění základní způsobilosti podle § 74;
b. splnění profesní způsobilosti podle § 77;
c. splnění technické kvalifikace podle § 79;

6. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.

7. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
45000000-7 Stavební práce

8. Dle § 53 odst. 1, Přílohy č. 6, bodu A.6 ve spojení s § 115 zákona
Pravidla hodnocení nabídek dle § 114 odst. 1 a 2.
Nejnižší nabídková cena nebo náklady na životní cyklus:
Dílčí kritérium
Cena

hodnota

jednotky
Kč bez DPH

úměra
↓

váha v %
100

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá Zákona. Zadavatel vzájemně porovná předložené
nabídky podle nabídkových cen. Nabídka s nižší cenou je považována za výhodnější než nabídka s cenou vyšší.
Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
vyhodnocena nabídka účastníka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

9. Další údaje o hodnotících kritériích, ostatní informace a pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
10. Zadavatel oznámí zrušení zadávacího řízení postupem podle § 53 odst. 8 zákona.
11. Zadavatel si podle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo

oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

podepsal Mgr.
Mgr. Lenka Digitálně
Lenka Vondráčková
2019.07.12
Vondráčková Datum:
15:15:26 +02'00'
____________________________________
Obec Hořice
zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

