Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu č. 83/2018
Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO 00088455,
zastoupená PhDr. Robinem Bóhnischem, Vás v souladu s ustanovením § 6, § 27, § 31 zákona 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)
vyzývá k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen zakázka):

„Vrchlabí čp. 597 - modernizace bytové jednotky v 2. NP.“

A. Zadávací dokumentace
a)

Popis předmětu zakázky:
Jedná se o stavební úpravy bytového domu čp. 597, ul. Dobrovského, Vrchlabí. Objekt je ve vlastnictví
Správy KRNAP. Stavební práce spočívají v úpravách bytové jednotky v 2. NP. Podrobná specifikace
požadovaných prací je uvedena v části B) Projektové dokumentaci.
Účastník je seznámen s tím, že účastí mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených
s touto účastí. Nabídková cena je stanovena jako aktuální pro realizaci veřejné zakázky v daném místě
a čase.

b) Předpokládaná hodnota zakázky: 1.526.307,- Kč bez DPH
c)

Doba plnění zakázky:
Začátek plnění: 01.10.2018, konec plnění: 28.02.2019

d) Místo plnění zakázky: obec Vrchlabí, Dobrovského 597, st.p.č. 786, pozemková parcela číslo 54,
1851/1
e)

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Účastník je povinen doručit nabídku ve lhůtě do 09.07.2018 do 10:00 hod. Nabídku lze doručit poštou
na adresu Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, 543 01 s tím, že obálka s
nabídkou bude označena „Nabídka na plnění veřejné zakázky - „Vrchlabí čp. 597 - modernizace
bytové jednotky v 2. NP." a údaji identifikujícími osobu účastníka, který nabídku podává a vložena do
krycí obálky. Stejně musí být označena obálka s nabídkou, kterou účastník doručí osobně na podatelnu
v sídle zadavatele. Osobně lze doručit také nabídku 09.07.2018, od 07.00 hod. do 10.00 hod., v sídle
zadavatele třetí patro, dveře číslo 313, k rukám K. Kynčlové.
Zadavatel požaduje, aby účastník obálku s nabídkou zajistil vhodným způsobem proti otevření
(přelepkami, popř přetisky razítek).

f)

Kontaktní osoby: Mgr. R. Braunová, +420 499456337, rbraunova@krnap.cz
K. Kynčlová, +420 499456337, kkynclova@krnap.cz
Prohlídka místa plnění je možná po dohodě s panem Z. Hofmanem, pracovníkem odd. investic, tel.
+420 499456621, 605804186, zhofman@krnap.cz
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g) Vzhledem ktomu, že předpokládaná hodnota zakázky nepřesahuje 6 mil. Kč bez DPH, jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (§ 27 zákona), resp. se nejedná o zadávací
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
- nabídka musí být podána v českém jazyce,
- vzhledem k povaze zakázky zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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h) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny - nabídkovou cenu uvedou účastníci v krycím listu
a ve Smlouvě o dílo. Nabídková cena vychází z vyplněné Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo = oceněného
výkazu výměr.
ch) Hodnotící kriterium - základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
i)

Obchodní a platební podmínky - jsou vymezeny ve smlouvě o dílo, která bude s účastníkem, který
podá nejvhodnější nabídku, uzavřena.

j) Požadavky na strukturu a obsah nabídky:
Zadavatel požaduje, aby listiny nabídky byly svázány do dvou částí s tím, že první svazek bude obsahovat
krycí list a listiny prokazující kvalifikační předpoklady, a druhý svazek bude obsahovat podepsaný návrh
smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 - vyplněný výkaz výměr. (Příloha č. 2 - projektová dokumentace bude
připojena ke smlouvě o dílo až při jejím podpisu s vítězným účastníkem).

Nabídka musí obsahovat:
1)

Krycí list nabídky - vyplněný a podepsaný účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka - viz. C) vzory listin zadávací dokumentace.

2)

Listinu osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ustanovení §74
odst. 1 písm. a) až e) zákona:
- čestné prohlášení podepsané účastníkem nebo osobou, která je oprávněna za účastníka jednat
(příloha zadávací dokumentace);
- výpis z obchodního rejstříku (pokud je účastník v obchodním rejstříku zapsán) nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní účastník zapsán.

3)

Listinu osvědčující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ustanovení §77
písm. a) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto pořadí:
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - výpis
z živnostenského rejstříku (živnostenský list) s tím, že předmět podnikání uvedený v živnostenském
listu musí odpovídat předmětu zakázky např. realizace staveb.
- listina osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje.
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením
kopie dokladu - Autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby.
Listiny předkládané účastníkem prokazujících splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii.

4) Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
V případě, že účastník provedl v posledních 5 letech pro zadavatele obdobné stavební práce,
účastník předloží osvědčení o řádném provedení prací, vydaném zadavatelem. (Osvědčení vystaví
na požádání účastníka oddělení investic zadavatele.)
nebo
V případě, že účastník pro zadavatele v posledních pěti letech obdobné stavební práce neprovedl,
ale provedl je pro jiné právnické či fyzické osoby, účastník předloží osvědčení o jejich řádném
plnění vydaném právnickou či fyzickou osobou s tím, že toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu,
místo a popis provádění stavebních prací, telefonický nebo jiný kontakt na osobu, která by potvrdila
pravdivost tvrzení, a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně.
nebo
- seznam prací, jehož přílohou je čestné prohlášení účastníka, že v posledních 5 letech byly obdobné
stavební práce poskytnuty jiné právnické či fyzické osobě, od které však osvědčení není možné
získat s tím, že toto prohlášení bude obsahovat popis služby, její cenu a označení kontaktní osoby.

Za obdobné stavební práce považuje zadavatel rekonstrukce budov a bytových jednotek, stavby rodinných
domů apod. Jako minimální úroveň zadavatel požaduje poskytnutí minimálně 2 stavebních prací za
sledované období o finančním objemu 600 000,-Kč bez DPH /1 stavební práce.

5) Smlouvu o dílo včetně přílohy - výkazu výměr.
Smlouva o dílo v zadavatelem požadovaném znění (viz. část C) Vzory listin - zadávací dokumentace) s
doplněnými údaji, tj. údaji o osobě účastníka, vlastnoručním podpisem účastníka nebo osoby, jednající za
účastníka a uvedením zadavatelem požadovaných údajů o této osobě. Ke Smlouvě o dílo musí být
neoddělitelně připojena Příloha č. 1 - vyplněný výkaz výměr. Účastník nesmí v zadavatelem požadované
Smlouvě o dílo nic měnit, upravovat a doplňovat mimo údajů uvedených výše.

Upozornění:
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci veřejné
zakázky v daném místě a čase.
Zadavatel nepřipouští u jakékoliv položky výkazu výměr ocenění 0 Kč.
Účastník nesmí v zadavatelem požadované Smlouvě o dílo včetně Přílohy č. 1 a Krycího listu nic měnit,
upravovat a doplňovat mimo požadovaných údajů - povinně doplněných údajů.

Přílohy výzvy a části A. zadávací dokumentace:
Část B.
Část C.:

Projektová dokumentace (Příloha č. 2 smlouvy o dílo)
Krycí list nabídky
Smlouva o dílo
Příloha č. 1 smlouvy o dílo - výkaz výměr
Vzor čestného prohlášení

Ve Vrchlabí, 21.06.2018

PhDr. Robin Bohnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

