MĚSTO VELKÉ HAMRY
468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj
Telefon: 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz

VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM
„VYBUDOVÁNÍ TOPENÍ V BUDOVĚ POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 534
VELKÉ HAMRY“

Město Velké Hamry jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Vybudování topení v budově požární zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry“
zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
Vás tímto vyzývá
k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky,
dle podmínek uvedených v této výzvě.
Výzva je uveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města (www.velkehamry.cz) a na profilu zadavatele https://vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
IČ, DIČ zadavatele:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:

Kontaktní osoba za zadavatele:
Jméno a příjmení, pracovní zařazení:

Telefon, Email:
Adresa pro doručování nabídek:
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry

Adresa
Velké Hamry 362
468 45

Telefon / fax
483 369 811
483 369 819

Město Velké Hamry
územně samosprávný celek (801 – obec)
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Ing. Jaroslav Najman, starosta
00262595, CZ00262595
963263399/0800 ČS a.s.
vivbhhv
Ing. Martina Vacková, tajemnice MěÚ Velké
Hamry
+420 483 369 818, tajemnik@velkehamry.cz
Městský úřad Velké Hamy

E-mail /www
muvh@velkehamry.cz
www.velkehamry..cz

IČO
00262595

Informace o druhu a předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní vybudování nového rozvodu topení v celé
budově č.p. 534 Velké Hamry a to tak, aby bylo možné budovu napojit na systém centrálního
zásobení teplem. Přípojka se ukončí předávacím výměníkem. Za výměníkem se zhotoví
rozvod topení k prostorům k pronájmu, dobrovolné hasiče, klubovnu a do tří bytů v prvním a
druhém podlaží. Na jednotlivé větve pro klubovnu, prostory k pronájmu, dobrovolné hasiče a
tři samostatné byty se osadí měřiče tepla.
V příloze č. 5 výzvy je uveden grafický plán jednotlivých pater budovy.
Popis zakázky:
• Návrh řešení:
Hlavní rozvod topení se zhotoví za centrálním výměníkem. Povede garážemi v přízemí
chodby ke schodišti. Schodištěm povede po povrchu zdi hlavní přívod pro klubovnu a pro tři
byty. V chodbě 1NP a 2NP budou provedeny samostatné přípojky, ze kterých povede
samostatné vedení pro jednotlivé byty a klubovnu. Na přípojkách v chodbě se osadí měřič
tepla a hlavní uzávěry. Hlavní vedení bude izolováno, aby se snížily tepelné ztráty, které se
rozpočítávají do nákladů na topení.
Přípojka pro nebytový prostor určený k pronájmu se napojí na centrální vedení v prostoru
garáží, taktéž pro dobrovolné hasiče se vybuduje samostatná přípojka.
• Způsob regulace topného systému:
Za výměníkem na rozvodu pro dům se počítá s třícestným směšovacím ventilem s pohonem.
Oběhové čerpadlo bude automaticky měnit otáčky motoru podle proměnlivého průtoku topné
vody v soustavě. Na radiátorech budou osazeny termostatické hlavice s možností nastavení
požadované teploty v místnosti.
• Použitý materiál:
Potrubí od výměníku po jednotlivé odbočky pro byty a klubovnu bude z uhlíkové oceli vně
pozinkované určené pro rozvod topení. Spojováno bude lisováním. Potrubí za měřiči bude
měděné, upevněné v příchytkách a vedené po vrchu omítek. Radiátory budou standardní
deskové a bílé. Případné průrazy pro potrubí budou opraveny.
• Vytápěné prostory:
Přízemí –
prostory k pronájmu (sklad, chodby, kanceláře, technická, sprchy a WC)
Prostor pro dobrovolné hasiče (sklady – vyšrafované v příloze č. 5 výzvy)
1NP – klubovna a 2 WC, byt
2NP – 2 byty
• Nevytápěné prostory:
Přízemí – prostory garáží
1NP – místnost sociálního zařízení a další neoznačené místnosti
Místo plnění veřejné zakázky:

požární zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry

Termín realizace veřejné zakázky: zahájení: 1.10.2012
ukončení: nejpozději 31.10.2012
Předpokládaná hodnota zakázky: 500.000,- bez DPH

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením dle
podmínek vymezených v §53, odst. 1), písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. (viz. vzor
prohlášení v příloze č. 4 této výzvy)
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
• dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Hodnotící kritéria:

Základní hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria:
nabídková cena s DPH
70%
délka záruční doby na celé dílo (v letech) 20%
rozsah pojištění uchazeče o pojištění
odpovědnosti za škodu
10%

Sestavení nabídkové ceny:

Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše
přípustná a se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů spojených
s plněním předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena s DPH.
Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
Nabídková cena bude zpracována podle jednotlivých položek. Nabídkové ceny budou
zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých
zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky mohou být uchazeči doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu ve Velkých
Hamrech nebo poštou na adresu Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Nabídky musí být doručeny nejpozději v úterý 18.9.2012 ve 13:00 hodin. V případě doručení
nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami, informace o výsledku výběrového řízení:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v úterý 18.9.2012 ve 13:00 hodin v kanceláři pana
starosty v budově MěÚ Velké Hamry. Přítomnost oprávněných osob za uchazeče je
přípustná. Nabídky posoudí výběrová komise dle daných kritérií.
O výběru uchazeče rozhodne Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 24.9.2012.
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování písemně ve lhůtě do 5. dnů ode
dne rozhodnutí rady.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden
celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
• Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 výzvy)
• Obsah nabídky
• Podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 2 výzvy)
• Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (viz. příloha č. 4 výzvy)
• Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
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•
•
•

Cenová nabídka sestavená podle jednotlivých položek
Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
(viz. příloha č. 3 výzvy)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkou a razítkem
uchazeče a zřetelně označena „Veřejná zakázka - Vybudování topení v budově požární
zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry – neotvírat“

Práva zadavatele:
•
•
•

Právo nevracet uchazečům podané nabídky
Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na
veřejnou zakázku
Právo zrušit zadávací řízení v uvedených případech:
o Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky
zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky
o Byli z účasti v zadávacím řízení vyloučení všichni uchazeči
o Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci
o Odmítl uzavřít smlouvu i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu
uzavřít
o V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které
nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval

V případě, že uchazeči neuvedou v nabídkách informace dle požadavků všech článků výzvy,
budou z další účasti v soutěži vyloučeni.
Ve Velkých Hamrech dne 4.9.2012
Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ
v.r.

Zdeněk Vedral
místostarosta
v.r.

Přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti
údajů
Příloha č. 4 – čestné prohlášení podle §53 zákona č. 137/2006 Sb.
Příloha č. 5 – Grafický plán pater budovy
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