VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
zakázka malého rozsahu

Zadávací řízení: zakázka malého rozsahu dle §12 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
Zadavatel: Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Zastoupen: Jaromírem Kratěnou – starostou obce
IČ: 00579106
DIČ: nejsme plátci DPH
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Název: „Zateplení objektů ve vlastnictví obce-Částečná výměna oken v čp. 275 a čp. 71“
Evidenční č.: 2012/5,6/VO
Zakázka na:

dodávku a montáž plastových oken

Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení:
Jaromír Kratěna, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, tel.: 725 081 092, e-mail:
kratena@nadorlici.cz
Místo realizace zakázky:
- budova v ulici 1. Máje čp. 71 a budova obecního úřadu v ulici Na Výsluní čp. 275
v Albrechticích nad Orlicí
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o výměnu stávajících dřevěných dvojdílných oken za nová plastová, v barevném
provedení oboustranně bílém a bližší specifikaci uvedené v „Zadávací dokumentaci“ – příloha
č. 1 této Výzvy.
Konkrétně se jedná o zajištění těchto úkonů:
1. Dodávka plastových oken v celkovém počtu 32 kusů a specifikaci dle „Zadávací
dokumentace“
2. Demontáž a likvidace stávajících dřevěných oken v souladu se zákonem o odpadech.
3. Montáž nových plastových oken.
4. Dodávka o montáž vnitřních a vnějších parapetů.
5. Zednické práce spojené se začištěním špalet po montáži nových oken.
Další požadavky:
1. Doba plnění zakázky 8 - 10/2012
2. Termín zahájení realizace zakázky – srpen 2012
3. Termín ukončení realizace zakázky – 15.10. 2012
4. Nabídku lze předložit pouze na zajištění celého předmětu veřejné zakázky
5. Okna budou provedena minimálně:
• v pětikomorovém systému
• s dvojím těsněním
• s tepelnou izolací rámu a skla - Uw = 1,1W/m2.K
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6. Způsob platby – fakturou se splatností minimálně 30 dní
7. Zadavatel neposkytuje zálohy na cenu díla
8. Místní prohlídka je možná po ústní dohodě
Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů splňuje uchazeč, který doloží čestné
prohlášení dle přílohy č.4
Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v kopii:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací
prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství
nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, a
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Kvalifikace se prokazuje k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a
rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně
dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
Upozorňujeme uchazeče, že pokud jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a má-li s
ním být uzavřena smlouva o dílo, dále předloží před podpisem smlouvy v originálu nebo v
úředně ověřené kopii doklady o prokázání profesní kvalifikace, které dokládal v nabídkovém
řízení.
V případě, že uchazeč nedoloží k podpisu smlouvy výše uvedené doklady, bude toto jednání
zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti potřebné pro uzavření smlouvy.
Nabídková cena:
Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny:
o Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná s rozlišením na část bez DPH a
samostatně DPH v příslušné sazbě
o Oceňovanou jednotkou bude cena za dodávku celého souboru oken a prací se všemi
dalšími úkony požadovanými v této Výzvě (blíže popsáno v části „Specifikace veřejné
zakázky“
o Zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny
Lhůta pro podání nabídek nejpozději do:
3.8. 2012 do 12.00 hodin
Místo pro podávání nabídek poštou nebo osobně:
Nabídku lze podat poštou na adresu Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517
22 Albrechtice nad Orlicí nebo osobně v úřední dny a hodiny na podatelnu na téže adrese.
Místo, datum a hodina otevírání obálek:
Místo: Zasedací místnost v sídle zadavatele
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Datum: 6.8. 2012
Hodina: 16.00
Upozorňujeme uchazeče, že jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je
neveřejné s možností účasti uchazeče pouze při otevírání obálek. Komise sdělí přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky
výzvy, komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o cenu čtenou.
Způsob a kritéria hodnocení nabídek:
Kritérium – ekonomická výhodnost nabídky
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle těchto dílčích kritérií:
Výše nabídkové ceny
Konstrukce okenních rámů
Tepelné vlastnosti výplní

váha 60%
váha 20%
váha 20%

Nejlépe bude ohodnocena ta nabídka, která získala v součtu hodnotících kritérií nejlepšího
ohodnocení.
V případě, že po vyhodnocení nabídek bude na prvním místě více nabídek se shodnou
nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. K
losování budou přizváni uchazeči, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O
losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.
Zadávací lhůta:
Do 20.8. 2012.
Uzavření smlouvy:
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen uzavřít smlouvu se
zadavatelem do 10 dnů ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o výsledku zadávacího řízení.
Zadávací lhůta se uchazeči, který se v zadávacím řízení umístil na druhém (popř. třetím)
místě, prodlužuje o 10 dní počítaných od vyzvání tohoto uchazeče zadavatelem k podpisu
smlouvy, pokud uchazeč vybraný jako první (druhý) odmítne uzavřít smlouvu.
Forma podání nabídky:
Zájemci předloží písemně vypracované nabídky v uzavřené zalepené obálce s adresou
zadavatele a označené na viditelném místě heslem: „Výměna oken“ – NEOTVÍRAT“ a
adresou uchazeče.
Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude
zajištěna proti neoprávněné manipulaci (svázána - nebude obsahovat volné listy).
Od jednoho uchazeče smí být podána pouze jedna nabídka. Pokud uchazeč požádá před
uplynutím lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako
poslední v pořadí. Uchazeč nesmí být zároveň subdodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.
Jazyk pro zpracování nabídky je český.
Obsah nabídky:
Nabídka bude vypracována v požadované formě a bude minimálně obsahovat:
obsah nabídky, (vzor viz. příloha č.1)
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krycí list nabídky, (vzor viz. příloha č.2)
oceněný soubor nabízených oken s rozměrovou, kvalitativní a materiálovou
specifikací
čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady, (vzor viz. příloha č.3)
profesní kvalifikační předpoklady
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
Jiné
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu.
Do doby uzavření smlouvy může zadavatel požadovat od uchazeče dodatečné informace k
podané nabídce. Dále si zadavatel vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky,
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku.
Hodnocený uchazeč souhlasí se zveřejněním názvu a sídla firmy, výsledným pořadím včetně
ceny a dalších údajů z hodnocených kritérií. Uchazeč – dodavatel, se kterým bude uzavřena
smlouva souhlasí s jejím zveřejněním včetně příloh.
Námitky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nelze podat.
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany
uchazeče nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce je důvodem k jeho vyloučení ze
zadávacího řízení.

V Obci Albrechtice nad Orlicí dne: 17.7. 2012

…………………………………………
(podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele a razítko)

Přílohy:

Zadávací dokumentace
Krycí list
Obsah nabídky
Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Zateplení objektů ve vlastnictví obce – Částečná výměna oken v čp. 275 a čp. 71“
Barva oken:

všechna okna budou v provedení bílá/bílá

Budova čp. 71
1. Nadzemní podlaží
2 okna
šířka 2100 mm
výška 1600 mm

2 okna
šířka 1450 mm
výška 1450 mm

1 okno
šířka 500 mm
výška 500 mm

1 okno
šířka 900 mm
výška 450 mm
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2. Nadzemní podlaží
1 okno
šířka 2100 mm
výška 1600 mm

2 okna
šířka 1200 mm
výška 1200 mm

1 okno
šířka 1000 mm
výška 850 mm

1 okno
šířka 600 mm
výška 600 mm
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Budova čp. 275
1. Podzemní podlaží

2 okna
šířka 600 mm
výška 500 mm

1. Nadzemní podlaží
9 oken
šířka 1800 mm
výška 1500 mm

5 oken
šířka 600 mm
výška 600 mm
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2. Nadzemní podlaží

5 oken
šířka 600 mm
výška 900 mm
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Příloha č. 3
Základní kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku
Název: „Zateplení objektů ve vlastnictví obce-Částečná výměna oken v čp. 275 a čp. 71“
Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji že:
a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) jsem 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
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 dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu40),
d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) nejsem v likvidaci,
f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) jsem 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) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu77).

V………………………dne ………………...

……………………………………
Podpis statutárního orgánu

