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Výzva k podání nabídky na VZMR na akci:

KRASLICE – KULTURNÍ DŮM – Rekonstrukce a stavební úpravy
V. etapa – Rekonstrukce zázemí herců
I. Identifikační údaje zadavatele, kontaktní údaje:
Název:
Kontaktní osoba:
IČ:

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, zastoupená
ředitelkou Ing. Janou Obstovou
Ing. Jana Obstová, tel. 352 606 511, e-mail: obstova@mk-kraslice.cz,
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37,
35801 Kraslice
708 98 421

Vyzýváme Vás k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „KRASLICE –
KULTURNÍ DŮM – Rekonstrukce a stavební úpravy V. etapa - Rekonstrukce zázemí herců“
v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.
II. Název a popis předmětu veřejné zakázky:
Název: „KRASLICE – KULTURNÍ DŮM – Rekonstrukce a stavební úpravy V. etapa Rekonstrukce zázemí herců“
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
zadávána mimo režim zákona
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 671 tis. Kč (bez DPH)
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostorách části 2. NP kulturního
domu v Kraslicích. Část 2. NP dotčená stavebními úpravami nyní slouží jako zázemí herců a i
po jejich rekonstrukci budou sloužit ke stejnému účelu.
V rámci rekonstrukce budou opraveny nebo vyměněny povrchové úpravy místností, bude
kompletně stavebně upraveno sociální zařízení a provedena výměna dveří včetně rámů.
Stávající vestavěný nábytek bude nahrazen novým vestavěným nábytkem.
Předepsané odvětrání hygienických zařízení bude zajištěno zabudováním
vzduchotechnického zařízení.
Zdravotně technickými instalacemi budou řešeny rozvody kanalizace a vody s napojením
na stávající rozvody v objektu.
V rámci nové elektroinstalace bude el. rozvod napájen z nového rozvaděče R 3. Na tento
rozvaděč budou připojeny stávající obvody přilehlých prostor.
Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci:
1. Stavební část – Ing. Helena Michálková, Kyselka – zpracováno v 06/2015

2. Zařízení vzduchotechniky – Petr Matoušek, AIR GAS Projekt, Karlovy Vary – zpracováno
v 06/2015
3. Zdravotně technické instalace – Ing. Michaela Pelikánová, Dalovice u K. Varů –
zpracováno v 05/2015
4. Elektroinstalace – Ing. Jaroslav Kejzar, Karlovy Vary – zpracováno v 06/2015
III. Podmínky veřejné zakázky:
Místem plnění je objekt Domu kultury Kraslice, nám. T. G. Masaryka 1782, 35801 Kraslice,
na st. parcele p. č. 2077/1 v k. ú. Kraslice.
Doba plnění:
Předpokládané zahájení plnění: 15. 8. 2015
Předpokládané ukončení plnění a předání a převzetí stavby je do: max. 30. 9. 2015
IV. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří:
- formulář nabídky
- čestné prohlášení
- návrh smlouvy o dílo na stavební práce
- zadávací dokumentace
V. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek:
Nabídky lze podat nejpozději do 17. 7. 2015, buď osobně v pracovních dnech pondělí až
pátek od 8:00 do 13:30 hod v Městské knihovně Kraslice, nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené obálce s uvedením
kontaktní - zpáteční adresy uchazeče.
Obálka bude označena zkráceným názvem veřejné zakázky: „Kraslice – Kulturní dům –
Rekonstrukce zázemí herců“ – NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ. Nabídky
musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce.
Obsah nabídky:
Nabídka bude obsahovat níže vyjmenované doklady v tomto doporučeném pořadí:
- vyplněný formulář nabídky
- vyplněný formulář čestné prohlášení
- doplněný návrh smlouvy o dílo na stavební práce
- doklad o prokázání splnění profesních předpokladů
Vyplněné formuláře a návrh smlouvy nutno opatřit razítkem a podpisem oprávněné osoby ! ! !
Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek:
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 35801 Kraslice
Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze
jednu nabídku.

VI. Požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů:
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy
v originále nebo v úředně ověřené kopii, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Je-li
zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění k tomuto úkonu opatřené ověřeným podpisem statutárního zástupce součástí
dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí
zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění následujících kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného
prohlášení, jehož vzor je uveden v zadávací dokumentaci. V případě, že podává nabídku více
dodavatelů společně, musí tuto kvalifikaci splnit každý z dodavatelů.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
uchazeč prokáže splnění předložením:
-

výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní k datu podání nabídek, je-li v něm
uchazeč zapsán

-

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zadávané zakázky tj. „provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“. Toto uchazeč doloží předložením příslušného živnostenského
oprávnění či výpisu z živnostenského rejstříku.

VII. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (dílčí
kritéria: celková nabídková cena v Kč má váhu 90%, doba realizace díla ve dnech má váhu
10%). Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená komise.
VIII. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
-

Zadavatel si vymiňuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení, a to bez sdělení důvodu
zrušení dodavatelům.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.
Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
stanovené na 90 kalendářních dnů.

.…………………….
Ing. Jana Obstová, ředitelka

