PŘÍLOHA č. 2:
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel: název, IČ (pokud bylo přiděleno), sídlo
Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
2. Název zakázky:
„Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody“
3. Druh zakázky: dodávka, služba nebo stavební práce
Zakázka na stavební práce
4. Lhůta pro podání nabídky: 27.9.2021 12:00 (min. 10 dní u zakázky malého rozsahu zadané
v otevřené výzvě, min. 15 dní u zakázky s vyšší hodnotou, min. 30 u zakázky s vyšší hodnotou, jejíž
předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle
nařízení vlády č. 172/2016 Sb.).
Do 27.09.2021, do 12.00
5. Místo pro podání nabídky: adresa, místnost
Obecní úřad Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně
6. Předmět zakázky: specifikace předmětu veřejné zakázky (lze odkázat na samostatné
přílohy, např. projektovou dokumentaci)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu, kaple U Dobré vody, ležícího na stavební
parcele č. st. 53 v k.ú. a obci Milejovice v rozsahu daném PD a výkazem výměr.
7. Kritéria hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je:
-

nejnižší nabídková cena

1. irelevantní
2. irelavantní

Váha (v %)
Váha (v %)

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:
irelavantní

8. Způsob jednání s účastníky: (pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat)
Případné dotazy lze zaslat na e-mail obce: obec@milejovice.cz nebo konzultovat se starostkou obce
paní Ing. Svatavou Tichopádovou na tel. č. 722 908 742.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: V Požadavky zadavatele, co má být dále
obsahem nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají účastníci v
nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami
Účastníci zadávacího řízení předloží zadavateli požadované podklady a doklady, uvedené ve výzvě
k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: jakým způsobem mají dodavatelé
zpracovat nabídkovou cenu
Nabídková cena bude zpracována v titulním listě Položkový rozpočet v členění: cena bez DPH,
DPH, cena vč. DPH a následně promítnuta do přílohy Krycí list a SOD.
11. Doba a místo plnění zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou dobu
plnění
Místo plnění zakázky: stavební objekt na parcele st. 63 v k.ú. a obci Milejovice.
Doba plnění: zahájení 1.2.2022 dokončení 30.4.2023
12. Požadavky na varianty nabídek: (pokud zadavatel připouští podání variantních nabídek)
irelevantní
13. Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Případné doplňující informace budou zadavateli adresovány na e-mail obce (viz bod 8.)
NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI
14. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání kvalifikace)
Zadavatel požaduje prokázat splnění následující kvalifikace:
a) základní způsobilosti v rozsahu čestného prohlášení – viz Příloha č. 1 Výzvy
b) profesní způsobilosti předložením výpisu z příslušného rejstříku, kterým prokáže
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – např. výpis ze
živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku apod. v kopii ne starší 90-ti dní
c) technické kvalifikace v rozsahu předloženého seznamu 3 obdobných prací na stavební
práce za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.
15. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do
svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazného vzoru smlouvy
Obchodní podmínky budou následně s vybraným dodavatelem specifikovány v SOD. Pozn.:
zadavatel není plátce DPH.
16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: požadavky na uvedení případných
poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich
prostřednictvím
irelevantní
17. Přílohy zadávacích podmínek:
Výzva k předložení nabídky a textová část zadávací dokumentace
Výkaz výměr
Projektová dokumentace
Krycí list
Příloha č. 1 – čestné prohlášení
Poznámka: přílohy je možno obdržet na základě žádosti předložené kontaktní osobě – viz bod 8
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

