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Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky
Zadavatel:

Město Kolín
zastoupené Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. č.78, 280 12 Kolín 1
telefon : 321748210, fax: 321720911
e-mail: sekretariat@mukolin.cz
IČ: 235 440
DIČ:CZ00235440

Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§ 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na:
„Výměna oken MŠ Rimavské Soboty Kolín“
Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 18 odst.5 ZVZ
zadávána postupem dle ZVZ. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této
veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii ZVZ, případně jeho část v přímé citaci.
Pro tuto výzvu jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v tomto oznámení o zahájení
výběrového řízení. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel této
veřejné zakázky malého rozsahu označovány jako „uchazeči“, město Kolín vyhlašující
zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označeno jako „zadavatel“.
Předmět zakázky
„Výměna oken MŠ Rimavské Soboty Kolín“

Vymezení plnění zakázky
1. realizace stavby
2. zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě
3. zhotovitel zajistí včas potřebné doklady pro přejímku díla
Soupis požadovaných prací
Viz: výkaz výměr
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Další informace na Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín po
dohodě u p. Linhartové (na tel. čísle 321 748 347,e-mail: petra.linhartova©mukolin.cz)
Doba a místo plnění zakázk y
Plnění zakázky bude realizováno v MŠ Rimavské Soboty v Kolíně po podpisu smlouvy
o dílo.
termín zahájení:
19.12.2012
termín dokončení:
nejpozději do 28.12.2012
Výše uvedené termíny musí zhotovitel dodržet. Stavební práce budou probíhat
v období zimních prázdnin.
Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky:

Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby tištěná verze
nabídky byla zpracována v českém jazyce podle následujícího členění:
a) obsah nabídky
b) krycí list nabídky
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti třetí osobě
d) popis a specifikace nabízeného plnění
e) cenová položková nabídka v podobě tištěné a digitální (formát *xls)
f) harmonogram stavebních prací
g) základní a profesní kvalifikační předpoklady – Čestné prohlášení uchazeče o skutečnosti,
že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, dále, že se uchazeč nenachází v likvidaci, že uchazeč nemá daňové
nedoplatky vůči orgánům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení – podepsané
uchazečem(statutárním orgánem nebo členem či členy v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou pověřenou osobou na základě udělené
prokury či přiložené plné moci). Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad o oprávnění podnikání podle
zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Zadavatel může
požadovat, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předložil originály nebo úředně
ověřené kopie těchto dokladů. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
h) zájemce doloží seznam realizovaných staveb občanské vybavenosti (novostavby nebo
rekonstrukce), realizovaných za posledních 5 let. Uvedené reference budou doloženy
osvědčeními objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.
i) pokud hodlá uchazeč zadat část veřejné zakázky podzhotovitelům přehled
podzhotovitelů a čestné prohlášení
j) návrh smlouvy o dílo na zhotovení zakázky v podobě tištěné a digitální
k) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče
l) všechny stránky nabídky budou vzestupně očíslovány
Požadavky a podmínky pro zpracování cenové nabídky

a) cena bude uvedena v členění podle poskytnutého výkazu výměr
b) cena bude uvedena v Kč – bez DPH, sazba DPH v zákonné výši, cena celkem včetně
DPH
c) nabídkovou cenu je možné překročit pouze po odsouhlasení změnových listů a uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo
d) variantní řešení zadavatel nepřipouští
Městský úřad Kolín
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Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny v tomto pořadí:
a) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
b) délka záruční doby v měsících

80 %
20%

Soutěžní lhůta :

Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, která
končí dnem
19.11. 2012 v 0800 hod.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou hodnoceny.
Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně:

Doporučeně poštou na adresu:
Městský úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách:
700 – 1700 hod
700 – 1500 hod
700 – 1700 hod
700 – 1500 hod
700 – 1330 hod

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom vyhotovení v zapečetěné a orazítkované obálce
s označením „Výměna oken MŠ Rimavské Soboty Kolín“ s nápisem NEOTVÍRAT. Obálka
bude na uzavření opatřena identifikačními údaji uchazeče (jméno, název firmy, adresa,
telefon) a razítkem.
Další podmínky soutěže
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření
smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče,
zúžit či použít pouze část nejlepší nabídky. Veškeré náklady na vyhotovení nabídky
nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu
využije práva, které si vyhradil v předešlém odstavci. Uchazeč podá nabídku k celému
rozsahu veřejné zakázky: nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění
nebudou přijaty. Opravné prostředky podle ZVZ jsou vyloučeny.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Martin Tichý
Vedoucí odboru

Příloha:
Výkaz výměr
Krycí list nabídky
Městský úřad Kolín
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