Obec Doubice

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku
„Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Doubici“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami Programu
obnovy venkova 2009, v platném znění
s názvem

"Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Doubici"

Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Obec Doubice
47274212
Doubice 50, 407 47 Doubice , Ústecký kraj
Martin Schulz, starosta
v z. Břetislav Jemelka, místostarosta

I.
Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Předmětem zakázky jsou stavební a související odborné práce na obnově barokní kaple
Nejsvětější trojice v Doubici, včetně úpravy okolního prostranství a pevného vybavení.
Kaple z 18. století bude obnovena v původní podobě dle zhotovené projektové dokumentace
(vyhotovení realizační dokumentace je povinnou součástí zakázky u kompletního řešení varianta A, u variantního řešení B a C dle dohody se zadavatelem). Dojde k úpravě okolí
kaple, instalují se jednoduché dřevěné lavičky, odborně se omladí původní lípa a vysadí se
druhá lípa.
Přesný popis a specifikace stavebních prací a dodávek je uveden v projektové dokumentaci,
zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu.
II.

Termíny plnění veřejné zakázky

Termín zahájení: 07/2009
Termín dokončení: - nejpozději do 30. 11. 2009
Místo plnění veřejné zakázky je katastrální území Doubice, okr. Děčín, Ústecký kraj
III.

Kritérium pro zadání veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude zadána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
IV.

Požadavky na kvalifikaci:

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů:
1) Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
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a) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
b) který není v likvidaci,
c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či
úředně ověřené kopie čestného prohlášení.
2) Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro
podání nabídky, nebo
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny
či licence apod.)
Uchazeč předloží požadované doklady v originále či úředně ověřené kopii.
3) Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) seznamu minimálně 2 referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných za
posledních 5 let v investičním rozsahu alespoň 0,4 mil. Kč (bez DPH). Ke každé z
těchto referenčních zakázek předloží uchazeč osvědčení objednatelů o řádném
plnění; tato 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.
Pokud není pro uchazeče objektivně možné získat osvědčení objednatelů o řádném
plnění zakázek, může tato osvědčení nahradit čestným prohlášením s uvedením všech
výše požadovaných údajů a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Výhodou je doložení zakázek obnova drobné sakrální památky, kulturní
památky, národní kulturní památky.
V.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu
v délce 90 dnů.
VI.
Lhůta a místo podání nabídek a otevírání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to
jest do 25. 6. 2009 do 10:00 hodin.

Strana 2 (celkem 3)

Obec Doubice

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku
„Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Doubici“

Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obecní úřad ,
Doubice 50, 407 47 Doubice .
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena
razítkem dodavatele a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – zadávací řízení „Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Doubici“
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou
evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném
v zasedací místnosti sídla Zadavatele dne 26. 6. 2009 v 8:00 hodin.
V případě, že bude termín otevírání obálek změněn, budou o tom již přihlášení informováni
(telefonicky a e-mailem) a firmy dosud nedoručených nabídek budou mít tuto informaci
k dispozici nejpozději do 21. 6. 2009 na webových stránkách Zadavatele
http://www.doubice.cz/.

Kontaktní osoba: Martin Schulz, v z. Břetislav Jemelka
+420 412 331 699, +420 739 030 198, oudoubice@volny.cz
Zadávací dokumentace k vyzvednutí u Zadavatele, případně na vyžádání k zaslání v el.podobě.

V Doubici, dne 12. 6. 2009
Martin Schulz, starosta
v z. Břetislav Jemelka, místostarosta
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