Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na realizaci
projektu: Rekonstrukce stáje pro skot na Farmě Bovine
Farma Bovine Heřmanovice si Vás dovoluje vyzvat v souladu s Pravidly programu rozvoje venkova ČR o
zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona k podání nabídek na realizaci uvedené akce.

A) VÝZVA
1. Identifikační údaje zadavatele
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Název zadavatele:
Statutární zástupce:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Kontaktní osoba:
farmabovine@seznam.cz

Farma Bovine – Bc. Iveta Svobodová
Iveta Svobodová
Zahradníčkova 1121/8, 150 00 Praha - Košíře
60477806
Iveta Svobodová, tel: 605 248 358, email:

2. Informace o druhu, předmětu a předpokládané ceně zadávané zakázky
1.1. Druh zakázky:
Veřejná zakázka na stavební práce
1.2. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je realizace stavebních prací projektu: Rekonstrukce
stáje pro skot na Farmě Bovine
1.3. Stavební práce obsahují:
1. Odstranění původní krytiny Onduline
2. Tesařské práce – doplnění konstrukce krovu , vyspravení bednění a laťování, zvedání krovu
3. Klempířské práce - montáž veškerého klemp. materiálu
4. Konstrukce zámečnické – montáž krytiny tvar. plechem, šroubováním včetně dodávky
trapézového plechu a šroubů, vnitřní zámečnické práce - šíjové zábrany u žlabů, rozdělení
prostoru na kotce
5. Elektroinstalace – položení rozvodů, zapojení osvětlení
6. Výplně otvorů – protiprůvanové sítě (48 ks) – nákup a instalace do dřevěných rámů, posuvné
dveře 7 ks - 4ks - 1,8x2,3m, 2ks – 1,2 x 2,3m, 1ks 3,1x3,1m, nákup, instalace
7. Vodoinstalace a nezámrzné napáječky – rozvody vody, nákup a instalace napáječek – 8ks
8. Úklid a odvoz odpadu

1.4. Místo plnění:
Heřmanovice 161, 793 23, parcela č. 116, v k. ú. Heřmanovice
1.5. Termín/doba plnění:
9. listopadu 2015 – 30. prosince 2016
1.5. Předpokládaná hodnota zakázky:
943 877 Kč bez DPH, 1 142 091 Kč včetně DPH

3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy, přílohy zadávací dokumentace tvoří:
 Formulář krycího listu nabídky
 Formulář technických podmínek
 Soupis prací
 Slepý rozpočet
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1. Lhůta pro podání nabídek:
hod
4.2. Místo podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídky končí dne 5. listopadu 2015 ve 13:00
Farma Bovine, Heřmanovice 161, 793 74

5. Údaje o hodnotících kritériích, způsob hodnocení
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, váha 100%.
Při hodnocení rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro
neplátce cena s daní z přidané hodnoty.
Nabídky budou vyhodnoceny podle výše cen od nejnižší ceny po nejvyšší nabídnutou cenu.

B)

PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1. Členění nabídky:
1.1. Krycí list nabídky – je součástí zadávací dokumentace, musí být opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby uchazeče (příloha 1);
1.2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (bod 2.1 – 2.2);
1.3. Návrh smlouvy o dílo dle požadavků na obchodní podmínky (bod 2.3 – 2.4) podepsaný
oprávněnou osobou uchazeče;
1.4. Cenová nabídka uchazeče – vyplněný položkově oceněný výkaz výměr (příloha č. 5)

2. Požadavky na obsah nabídky:
2.1. Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů



Výpis z obchodního rejstříku, či z jiné obdobné evidence pokud je v nich zapsán
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 Reference: 3 obdobné realizované zakázky v rozsahu min. předpokládané ceny zakázky.
Doklady budou doloženy v prosté kopii.

2.2. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může být doloženo Čestným prohlášením
uchazeče, že:
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
 vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 není v likvidaci.
2.3. Požadavky na obsah smlouvy (obchodní podmínky)
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Smlouva bude obsahovat záruku na dílo 5 let;
Fakturační podmínky budou stanoveny tak, aby fakturované stavební práce byly členěny
způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody o poskytnutí
dotace.
Součástí faktury bude soupis provedených prací včetně uvedení kódu položky číselníku RTS či
ÚRS.
Cena díla bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

2.4. Způsob zpracování nabídkové ceny










Nabídková cena bude v konečné výši uvedena bez DPH a vč. DPH.
Nabídková cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude zpracována položkově, jako vyplněný a naceněný výkaz výměr (je
součástí zadávací dokumentace – příloha 3).
Součástí nabídkové ceny, bude i celková cena za subdodávky za nezámrzné napáječky a
posuvná vrata
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Nabídka uchazeče bude oceněním navrženého
technického řešení.
Cena musí obsahovat veškeré náklady potřebné k řádné realizaci prací, včetně všech nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady spojené s umístěním stavby, provozem stavby,
obecným vývojem cen, náklad na vytýčení sítí, likvidace odpadů, atd.).
Hodnotící komise bude kontrolovat při posouzení nabídek uchazečů soulad ocenění se
zadávacími podmínkami – zejména dodržení kvalitativních a technických požadavků.
V případě mimořádně nízké ceny, bude požadováno písemné zdůvodnění uchazeče k těm
částem nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné a komise může rozhodnout o
případném vyřazení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, negarantující
řádné plnění zakázky uchazečem.

2.6. Požadavky výzvy a zadávací dokumentace




nabídky musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

2.7. Způsob komunikace
- s uchazeči bude jednáno pouze na základě vlastního měření stavby
- pokud bude nutné doložit doplňující informace k jednotlivým zakázkám, tento žadatel
bude písemně osloven
- reakce na výzvu bude 5 dní včetně zaslání podkladů, je dovoleno i elektronickou formou

C) ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
1.6. Nabídka musí být podána písemnou formou v zalepené obálce označené nápisem – „Neotvírat –
výběrové řízení: Rekonstrukce stáje pro skot na Farmě Bovine“.
 Nabídka může být doručena osobně na místo realizace (od 8 do 17 hodin), nejlépe však po
telefonické domluvě, Heřmanovice 161 nebo prostřednictvím pošty do termínu ukončení lhůty
pro podání nabídek 5. 11. 2015 do 14:00 hod. Nabídky budou podány v originále a 1 kopii, musí
být opatřeny datem, podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče + příp. razítkem, doprovodná
dokumentace bude předložena v prosté kopii.

Stránka 3 z 4

D) UPOZORNĚNÍ A PRÁVO ZADAVATELE


Otvírání obálek proběhne dne 6. 11. 2015 v 10:00 hod v sídle zadavatele jako veřejné. Otvírání se
může zúčastnit pověřený zástupce uchazeče.



Možnost zrušení zadávacího řízení (zakázky) - zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do
doby uzavření smlouvy. Pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv
nárok.

E) Pravidla pro publicitu
-

vítězný žadatel při realizaci stavby, musí dodržet pravidla pro publicitu stanovenou
Ministerstvem zemědělství, která je dostupná na www.szif.cz nebo na www.eagri.cz

Příloha:
1.
2.
3.
4.

Formulář krycího listu nabídky
Technické podmínky
Slepý rozpočet
Vzor soupisu prací s výkazem výměr

V Heřmanovicích dne: 19. 10. 2015

Podpis statutárního zástupce:
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