Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zakázka:

„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel:

Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov

Administrátor
veřejné zakázky:

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Způsob zadání:

Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce zadaná dle
dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek zadaná dle § 31 zákona
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Zadavatel veřejné zakázky, Obec Bánov, zastoupen společností INVESTA UH, s.r.o.,
se sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, Vás tímto vyzývá k podání nabídky
stavební práce na akci:
„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“
a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní údaje zadavatele:
Telefon, fax.:
e-mail:

Obec Bánov
Bánov 700, 687 54 Bánov
00290785
Bc. Marek Mahdal
572 646 122
starosta@obec-banov.cz

b) Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stávajícího víceúčelového objektu, který
se nachází v centru obce Bánov. V objektu se nachází pošta, knihovna, hasičská
zbrojnice a další prostory využívané obcí.
Cílem bude provedení následujících prací:
• Zateplení obvodového pláště včetně ostění a nadpraží
• Zateplení obvodového pláště soklu
• Zateplení stropní konstrukce – stropu nad 2. np a stropu nad 1. np
• Výměnu výplní otvorů
Elektronicky
podepsal(a) Eva
Knotová
Datum:
2017.04.10
15:35:40 CEST
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• Stavební úpravy – nová povrchová úprava říms, nový okapový chodník,
výměna klempířských výrobků
Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které
jsou nezbytné pro kompletní provedení díla dle projektové dokumentace
„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“, zpracované společností MIKULÍK projekty
s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, vyhotovené 03/2017.
Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním a
převzetím stavby a všech dokladů stavby.
Zadavatel požaduje, aby byl dodavatel držitelem osvědčení pro aplikaci
kontaktních zateplovacích systém (ETICS), které hodlá dodavatel použít pro
plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo
generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány. Zadavatel požaduje
doložit kopie osvědčení do nabídky.
Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i certifikát týkající se
výplním otvorů a certifikáty výrobků, technické listy potvrzující splnění základních
požadavků na vybrané stavební výrobky vydané autorizovanou osobou) k
výrobkům, které hodlá při realizaci zakázky použít:
Zateplení obvodového pláště - KZS EPS λ=0,039 W/mK tl. 160 mm
Zateplení obvodového pláště - KZS XPS λ=0,039 W/mK tl. 160 mm
Zateplení obvodového pláště - KZS minerální vata s podélnými vlákny λ=0,039
W/mK tl. 160 mm
Zateplení stropní konstrukce – minerální vata λ=0,039 W/mK tl. 240 mm
Výměna otvorových výplní
- plastová okna s trojsklem - Uw= 0,9 W/ m2K.
- hliníkové vstupní dveře plné i s prosklením (trojsklo) - Ud= 1,1 W/ m2K.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45000000 - 7 Stavební práce
45443000 - 4 Práce na fasádách
45321000 - 3 Tepelné izolace
45421100 - 5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
c) Předpokládaná hodnota zakázky
2 165 000,00,- Kč bez DPH
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 24. 04. 2017 do 10:00 hod.
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686
01 Uherské Hradiště.
Otvírání obálek je veřejné a uskuteční se dne 24. 04. 2017 v 10:15 hod.
v zasedací místnosti společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště.
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e) Základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium.
Nejnižší nabídková cena bez DPH.
f)

Požadavky na jazyk, ve kterém má být zpracována nabídka
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

g) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zveřejněna na webových
stránkách společnosti INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz. Přístupový kód
k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí být
zástupci zadavatele doručena poštou nebo e-mailem a bude obsahovat
identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ)
Kontaktní osoby:
E- mail:
Mobil:
Telefon:

Eva Knotová
e.knotova@investauh.cz
777 764 694
572 540 131

Ing. Marie Knotová
m.knotova@investauh.cz
605 269 151
572 540 131

h) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace - splní dodavatel, který doloží:
1. Základní způsobilost:
1.1
Doložením čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti dle
– viz. příloha č. 2
zadávací
§ 74 zákona č. 134/2016 Sb.
dokumentace – doložit originál
2. Profesní způsobilost:
2.1
Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne
starší 90-ti dnů
2.2

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky to je
provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování

2.3

Kopie osvědčení o autorizaci odpovědné osoby v oboru pozemní stavby
včetně prokázání vztahu autorizované osoby s dodavatelem

3. Technické kvalifikace
3.1
Splní dodavatel, který doloží seznam stavebních prací realizovaných
dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, doby
poskytnutí a objednatele.
3.1.1 Splní dodavatel, který doloží minimálně 3 stavby obdobného
charakteru – tj. zateplení objektu a výměna výplní otvorů
s finančním objemem nejméně 1 mil Kč bez DPH.
3.1.2 Splní dodavatel, který doloží osvědčení objednatelů o řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Dodavatel
doloží nejméně 3 osvědčení dle předchozího odstavce, která
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budou obsahovat informaci o ceně, době a místě plnění stavebních
prací a údaj o tom, že byly tyto práce řádně poskytnuty a
dokončeny.
3.1.3 Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
• označení subjektu, pro který byla zakázka realizována
• stručný popis realizovaných prací s uvedením jejich rozsahu
finančně vyjádřeného v Kč
• období, ve kterém byla zakázka realizována
3.2 Další požadavky na technické kvalifikace
3.2.1 Zadavatel požaduje, aby byl dodavatel držitelem osvědčení pro
aplikaci kontaktních zateplovacích systém (ETICS), které hodlá
dodavatel použít pro plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být
vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož
výrobky budou dodávány. Zadavatel požaduje doložit kopie
osvědčení do nabídky.
3.2.2 Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i certifikát
týkající se výplním otvorů a certifikáty výrobků, technické listy
potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební
výrobky vydané autorizovanou osobou) k výrobkům, které hodlá při
realizaci zakázky použít:
3.2.2.1

Zateplení obvodového pláště - KZS EPS λ=0,039 W/mK
tl. 160 mm

3.2.2.2

Zateplení obvodového pláště - KZS XPS λ=0,039 W/mK
tl. 160 mm

3.2.2.3

Zateplení obvodového pláště - KZS minerální vata
s podélnými vlákny λ=0,039 W/mK tl. 160 mm

3.2.2.4

Zateplení stropní konstrukce – minerální vata λ=0,039
W/mK tl. 240 mm

3.2.2.5

Výměna otvorových výplní
- plastová okna s trojsklem - Uw= 0,9 W/ m2K.
- hliníkové vstupní dveře plné i s prosklením (trojsklo) - Ud=
1,1 W/ m2K.

4. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu
s § 83 odst. 1. a 2 zákona č. 134/2016.
i)

Informace o zadávací lhůtě
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 60 dnů.
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j)

Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou
formou u zástupce zadavatele tj. společnosti INVESTA UH, s.r.o. Žádost musí být
písemná a musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými
prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským
zákoníkem. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zástupce zadavatele odpoví na tyto dotazy do třech pracovních dnů po
obdržení písemné žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, nebo zájemcům a to
buď písemně či elektronicky.

k) Další údaje
Lhůty realizace zakázky:
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín dokončení zakázky:
Místo plnění:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

01. 06. 2017
31. 08. 2017
Obec Bánov

Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
l)

Práva zadavatele
1. Soutěž zrušit
2. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
3. Odmítnout veškeré předložené nabídky
4. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v soutěži

V Uherském Hradišti dne 10. 04. 2017

Zpracovala: Eva Knotová
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Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zakázka:

„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel:

Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov

Administrátor
veřejné zakázky:

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Způsob zadání:

Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce zadaná dle
dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek zadaná dle § 31 zákona
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Zadavatel veřejné zakázky, Obec Bánov, zastoupen společností INVESTA UH, s.r.o.,
se sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, Vás tímto vyzývá k podání nabídky
stavební práce na akci:
„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“
a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní údaje zadavatele:
Telefon, fax.:
e-mail:

Obec Bánov
Bánov 700, 687 54 Bánov
00290785
Bc. Marek Mahdal
572 646 122
starosta@obec-banov.cz

b) Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stávajícího víceúčelového objektu, který
se nachází v centru obce Bánov. V objektu se nachází pošta, knihovna, hasičská
zbrojnice a další prostory využívané obcí.
Cílem bude provedení následujících prací:
• Zateplení obvodového pláště včetně ostění a nadpraží
• Zateplení obvodového pláště soklu
• Zateplení stropní konstrukce – stropu nad 2. np a stropu nad 1. np
• Výměnu výplní otvorů
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• Stavební úpravy – nová povrchová úprava říms, nový okapový chodník,
výměna klempířských výrobků
Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které
jsou nezbytné pro kompletní provedení díla dle projektové dokumentace
„Zateplení objektu č.p. 428, Bánov“, zpracované společností MIKULÍK projekty
s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, vyhotovené 03/2017.
Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním a
převzetím stavby a všech dokladů stavby.
Zadavatel požaduje, aby byl dodavatel držitelem osvědčení pro aplikaci
kontaktních zateplovacích systém (ETICS), které hodlá dodavatel použít pro
plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo
generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány. Zadavatel požaduje
doložit kopie osvědčení do nabídky.
Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i certifikát týkající se
výplním otvorů a certifikáty výrobků, technické listy potvrzující splnění základních
požadavků na vybrané stavební výrobky vydané autorizovanou osobou) k
výrobkům, které hodlá při realizaci zakázky použít:
Zateplení obvodového pláště - KZS EPS λ=0,039 W/mK tl. 160 mm
Zateplení obvodového pláště - KZS XPS λ=0,039 W/mK tl. 160 mm
Zateplení obvodového pláště - KZS minerální vata s podélnými vlákny λ=0,039
W/mK tl. 160 mm
Zateplení stropní konstrukce – minerální vata λ=0,039 W/mK tl. 240 mm
Výměna otvorových výplní
- plastová okna s trojsklem - Uw= 0,9 W/ m2K.
- hliníkové vstupní dveře plné i s prosklením (trojsklo) - Ud= 1,1 W/ m2K.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45000000 - 7 Stavební práce
45443000 - 4 Práce na fasádách
45321000 - 3 Tepelné izolace
45421100 - 5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
c) Předpokládaná hodnota zakázky
2 165 000,00,- Kč bez DPH
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 24. 04. 2017 do 10:00 hod.
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686
01 Uherské Hradiště.
Otvírání obálek je veřejné a uskuteční se dne 24. 04. 2017 v 10:15 hod.
v zasedací místnosti společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště.
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e) Základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium.
Nejnižší nabídková cena bez DPH.
f)

Požadavky na jazyk, ve kterém má být zpracována nabídka
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

g) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zveřejněna na webových
stránkách společnosti INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz. Přístupový kód
k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí být
zástupci zadavatele doručena poštou nebo e-mailem a bude obsahovat
identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ)
Kontaktní osoby:
E- mail:
Mobil:
Telefon:

Eva Knotová
e.knotova@investauh.cz
777 764 694
572 540 131

Ing. Marie Knotová
m.knotova@investauh.cz
605 269 151
572 540 131

h) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace - splní dodavatel, který doloží:
1. Základní způsobilost:
1.1
Doložením čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti dle
– viz. příloha č. 2
zadávací
§ 74 zákona č. 134/2016 Sb.
dokumentace – doložit originál
2. Profesní způsobilost:
2.1
Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne
starší 90-ti dnů
2.2

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky to je
provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování

2.3

Kopie osvědčení o autorizaci odpovědné osoby v oboru pozemní stavby
včetně prokázání vztahu autorizované osoby s dodavatelem

3. Technické kvalifikace
3.1
Splní dodavatel, který doloží seznam stavebních prací realizovaných
dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, doby
poskytnutí a objednatele.
3.1.1 Splní dodavatel, který doloží minimálně 3 stavby obdobného
charakteru – tj. zateplení objektu a výměna výplní otvorů
s finančním objemem nejméně 1 mil Kč bez DPH.
3.1.2 Splní dodavatel, který doloží osvědčení objednatelů o řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Dodavatel
doloží nejméně 3 osvědčení dle předchozího odstavce, která
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budou obsahovat informaci o ceně, době a místě plnění stavebních
prací a údaj o tom, že byly tyto práce řádně poskytnuty a
dokončeny.
3.1.3 Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
• označení subjektu, pro který byla zakázka realizována
• stručný popis realizovaných prací s uvedením jejich rozsahu
finančně vyjádřeného v Kč
• období, ve kterém byla zakázka realizována
3.2 Další požadavky na technické kvalifikace
3.2.1 Zadavatel požaduje, aby byl dodavatel držitelem osvědčení pro
aplikaci kontaktních zateplovacích systém (ETICS), které hodlá
dodavatel použít pro plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být
vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož
výrobky budou dodávány. Zadavatel požaduje doložit kopie
osvědčení do nabídky.
3.2.2 Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i certifikát
týkající se výplním otvorů a certifikáty výrobků, technické listy
potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební
výrobky vydané autorizovanou osobou) k výrobkům, které hodlá při
realizaci zakázky použít:
3.2.2.1

Zateplení obvodového pláště - KZS EPS λ=0,039 W/mK
tl. 160 mm

3.2.2.2

Zateplení obvodového pláště - KZS XPS λ=0,039 W/mK
tl. 160 mm

3.2.2.3

Zateplení obvodového pláště - KZS minerální vata
s podélnými vlákny λ=0,039 W/mK tl. 160 mm

3.2.2.4

Zateplení stropní konstrukce – minerální vata λ=0,039
W/mK tl. 240 mm

3.2.2.5

Výměna otvorových výplní
- plastová okna s trojsklem - Uw= 0,9 W/ m2K.
- hliníkové vstupní dveře plné i s prosklením (trojsklo) - Ud=
1,1 W/ m2K.

4. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu
s § 83 odst. 1. a 2 zákona č. 134/2016.
i)

Informace o zadávací lhůtě
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 60 dnů.
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j)

Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou
formou u zástupce zadavatele tj. společnosti INVESTA UH, s.r.o. Žádost musí být
písemná a musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými
prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským
zákoníkem. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zástupce zadavatele odpoví na tyto dotazy do třech pracovních dnů po
obdržení písemné žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, nebo zájemcům a to
buď písemně či elektronicky.

k) Další údaje
Lhůty realizace zakázky:
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín dokončení zakázky:
Místo plnění:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

01. 06. 2017
31. 08. 2017
Obec Bánov

Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
l)

Práva zadavatele
1. Soutěž zrušit
2. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
3. Odmítnout veškeré předložené nabídky
4. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v soutěži

V Uherském Hradišti dne 10. 04. 2017

Zpracovala: Eva Knotová
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