PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
K veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“) zadávané formou podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zákona

„Regenerace a revitalizace objektů ve Velkých Hamrech 2015“
I.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

II.

Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce rozdělená na dvě
samostatné části
zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 38 zákona

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace revitalizace dvou budov s výměnou střešního pláště.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou samostatných částí. Uchazeč může podat nabídku na
jednotlivou část (1 nebo 2) nebo na obě části.
Části veřejné zakázky se budou posuzovat zvlášť a každá část bude mít svého vítězného uchazeče.
Část 1:

Dílčí plnění 2:

„Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590“
Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí:
Zateplení obvodových svislých konstrukcí,
Výměna výplně otvorů ve fasádě,
Zateplení vodorovných konstrukcí
Úprava střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny
„Objekt kulturního domu Velké Hamry č.p. 370“
Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí:
Zateplení obvodových svislých konstrukcí,
Výměna výplně otvorů ve fasádě,
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Zateplení vodorovných konstrukcí
Úprava střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny
Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rekonstrukce a přístavba WC
A to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací
dokumentací.
Uchazeči mohou podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo samostatně na část 1 nebo část
2.
Kódy CPV zakázky:

45454100-5
45320000-6
45262521-9
45223220-4
45261000-4
45113000-2

III.

Rekonstrukce budov
Izolační práce
Fasády
Opláštění budov
Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních
krytin a pomocné práce
Provoz staveniště

Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Část 1: Objekt staré školky č.p. 590 Velké Hamry, PSČ 468 45
Část 2: Objekt kulturního domu č.p. 370 Velké Hamry, PSČ 468 45
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací části 1:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací části 1:

1. dubna 2015
31. srpna 2015

Předpokládané datum zahájení stavebních prací části 2:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací části 2:

1. dubna 2015
31. srpna 2015

Prohlídka míst plnění se uskuteční dne pro část 1 veřejné zakázky 5.1.2015 v 9:00 hodin. Zájemci o
prohlídku se dostaví na Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v 9:00 hodin do
kanceláře č. 15 k Ing. Vackové.
Prohlídka míst plnění se uskuteční dne pro část 2 veřejné zakázky 5.1.2015 v 10:30 hodin. Zájemci o
prohlídku se dostaví na Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v 10:30 hodin do
kanceláře č. 15 k Ing. Vackové.

IV.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky:
Celková předpokládaná hodnota zakázky:

6,3 mil. Kč bez DPH
3,8 mil. Kč bez DPH
10,1 mil. Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je uvedena bez rozpočtové rezervy. Ocenění rozpočtové rezervy ve výši 5%
z předpokládané hodnoty každé části veřejné zakázky je povinné pro všechny uchazeče veřejné
zakázky.
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V.

Poskytování zadávací dokumentace

Veškeré součásti zadávací dokumentace včetně textové části zadávací dokumentace jsou
zveřejněny na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti
zaslané kontaktní osobě zadavatele na email: tajemnik@velkehamry.cz nejpozději 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu
budou nejpozději do 3 pracovních dnů zveřejněny na profilu zadavatele. Uchazeči jsou povinni
sledovat zveřejňované informace na profilu zadavatele.

VI.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
29.12.2014
konec běhu lhůty pro podání nabídek:
14.1.2015 ve 13:00 hod.
Místo:
Nabídka bude doručena do konce lhůty pro podání nabídky na: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45
Velké Hamry.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod. nebo po telefonické dohodě na tel.
Čísle + 420 483 369 818

VII.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VIII.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je
uvedeno v zadávací dokumentaci.

IX.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle §67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
část 1 veřejné zakázky ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých), při podání nabídky
na část 2 veřejné zakázky výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Při podání nabídky
na obě části veřejné zakázky se skládají obě výše jistot.

X.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty
pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Ve Velkých Hamrech dne 29.12.2014
Ing. Jaroslav Najman, starosta, v.r.
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