Příloha č.2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické
specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.
A.
Identifikace zadavatele
Název zakázky:
„Obřadní síň Městského úřadu Kojetín“ – truhlářské práce
Zadavatel:
Město Kojetín
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
IČ:
00301370
DIČ:
CZ00301370
B. Termín dokončení a předání díla
Zadavatel požaduje provedení prací a předání dokončeného díla v souladu s doloženou
projektovou dokumentací spolu s předávacím protokolem nejpozději do 10.03.2018

C. Technické specifikace a další podmínky
Předmětem této veřejné zakázky jsou truhlářské práce k akci „Obřadní síň Městského
úřadu Kojetín“.
C.1. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel poskytne uchazeči bližší informace na prohlídce místa plnění veřejné zakázky dne
06.12.2017 v 11.00 hod.
C.2. Zadávací podmínky v uveřejněné formě a dokumentaci nespecifikují dostatečně obsah
veřejné zakázky a její požadované provedení. Poznatky pro uchazeče, získané při prohlídce
místa plnění jsou významné pro přípravu a podání řádných nabídek. Zadavatel bude tímto
od uchazeče očekávat relevantní nabídky s parametry zohledňujícími konkrétní okolnosti a
specifika z místa plnění.
Jedná se o truhlářské práce a interiérové úpravy v zadání dle dokumentace:
- výroba a dodávka oddacího stolu
- závěsná skříňka
- stojany na reproduktory
- obklad stěn / před radiátory/
- obklad stropu včetně nosného roštu a doplnění kleštin
- překrytí a zakonzervování stávajícího koberce proti znečištění a poškození
- úprava 2 ks dveří – přebroušení, nástřik RAL dle dokumentace
Bližší specifikace prací bude zájemcům předána na prohlídce místa plnění.
D. Prohlídka objektu
Případným zájemcům bude umožněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky dne
06.12.2017 v 11.00 hod.
Informace podá p. Rudolf Drtina, tel.: 581277475, e-mail: r.drtina@radnice.kojetin.cz,
Ing. Petr Flora, tel.: 581277470, e-mail: p.flora@radnice.kojetin.cz
E. Varianty nabídek
Zadavatel připouští nahrazení materiálu použitého pro realizaci obkladů stěn a stropů
v dokumentaci, a to materiálem z nižší pořizovací cennou. Zadavatel současně trvá na
zachování estetického a vizuálního řešení navrženého v dokumentaci.

F. Doba a místo plnění zakázky
Místo plnění veřejné zakázky je Obřadní síň ve III. NP. v budově Městského úřadu,
Masarykovo náměstí č.p. 20, která je součástí pozemku parc. č. st. 43/1, vše v katastrálním
území Kojetín, obec Kojetín.
Termín zahájení prací je stanoven ihned po uzavření smlouvy o dílo – 12/2017, předání
hotového díla bude uskutečněno nejpozději v termínu dle bodu B této zadávací
dokumentace.
G. Finanční limit zakázky
Celkové finanční prostředky zadavatele vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění
nepřesáhnou částku 1 100 000,-Kč (včetně DPH). Překročením tohoto limitu v nabídce bude
považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení.
H. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zakázky
této zadávací dokumentace spojenými s poznatky z prohlídky místa plnění, a to absolutní
částkou v českých korunách. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou
a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky. Nabídková
cena bude zpracována formou položkového rozpočtu. Celková nabídková cena bude
uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) v českých korunách takto:
➢ cena bez DPH
➢ výše DPH v korunách i %
➢ cena celkem včetně DPH
I. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:
- krycí list nabídky
- cena dodávky
- prokázání kvalifikace
- uchazečem předložený a podepsaný návrh smlouvy o dílo
J. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Hodnocení provede zadavatel podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil
následující kritéria a jejich váhu:
- nabídková cena (váha 100%).
Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem o minimálně 3 členech.
Otevírání obálek se uskuteční před hodnotící komisí jmenované zadavatelem, která bude
mít minimálně tři členy, dne 14.12.2017 v 11.00 hod. v sídle zadavatele.
Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek
nejvhodnější nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli.
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného
odkladu.
Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k projednání smlouvy o dodání
předmětu veřejné zakázky.
K. Další ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů
všechny nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
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Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné
činnosti, podílnictví přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde–li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či
členem statutárního orgánu této právnické osoby, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podá–li
nabídku či žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vtahu k území české republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby „ podává– li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky: tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle §49
obchodního zákoníku,
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující podle zákona č.182/2006 nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) nemá nedoplatek na pojistném a nemá penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, ta v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a v příspěvku
na stání politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče
i)

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je –li podle §
54 písm. d) zák. č.37/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů: pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče vztahuje
se tento předpoklad na tyto osoby.
Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče:
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
V…………………………………dne……………………..Podpis………………………
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název: „Obřadní síň Městského úřadu Kojetín“- truhlářské práce
1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel
Název:

Město Kojetín

Sídlo:

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Tel./fax

+ 420 581 277 470

e - mail

vzpd@radnice. kojetin.cz

IČ:

00301370

DIČ:

CZ00301370

1.2. Uchazeč
Název:
Sídlo:
Tel./fax
e - mail
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel/fax:
e-mail
2. Formulář nabídky
Položka

Cena celková bez
DPH

Stav. a montážní
práce
Délka záruční doby (počet měsíců):

DPH
(sazba 21%)

Lhůta dodání (počet dnů):

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:
Titul, jméno příjmení:
Funkce:

Cena celkem
včetně DPH

