Obec Včelná
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2017 Obce Včelná a v souladu s Metodickým pokynem pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1.8 (platnost od 3. 4.
2017; vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) zadávací řízení na dodávky:
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Jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel

Obec Včelná
zastoupená místostarostou obce zastupující starostu obce, panem Mgr. Kamilem Feitlem
sídlo: Husova 212, 373 82 Včelná
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
datová schránka ID: pk7b5se
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Roman Zajíček, místostarosta obce
- mobil: 606 765 145
- e-mail: zajicek@vcelna.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Kristýna Soukupová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: soukupova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka:
1/ vybavení objektu nábytkem a
2/ vybavení zahrady herními prvky
objektu Mateřské školy Včelná.
Zakázka je dělena na 2 části. Podání nabídky je umožněno na jednu nebo na obě části
této veřejné zakázky, každá část bude posuzována a hodnocena samostatně. V případě, že
účastník zadávacího řízení podá nabídku pro více částí, podá nabídku pro každou část
samostatně a každá část bude obsahovat veškeré dokumenty požadované v zadávací
dokumentaci.
Předpokládaná hodnota zakázky (celkem): cca 878 895,-- Kč bez DPH (předpokládaná
hodnota zakázky byla stanovena dle indikativních nabídek).
1/4

Klasifikace předmětu plnění
Název

CPV

Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí
spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

39000000-2

Vybavení hřišť

37535200-9

Členění zakázky na části
část 1 vybavení objektu nábytkem:
předpokládaná hodnota části 1: 578 155,-- Kč bez DPH
část 2 vybavení zahrady herními prvky:
předpokládaná hodnota části 2: 300 740,-- Kč bez DPH
Doba realizace předmětu plnění
do 31. 12. 2017
Místo plnění zakázky
Mateřská škola Včelná, ul. gen. Sokolovského č.p. 422, Včelná, PSČ 373 82, kat. úz. Včelná,
parc. č. 788/13, 788/5
Včelná: NUTS: CZ0311545228, ZÚJ: 545228, okres: České Budějovice
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizovaná.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat na základě písemné objednávky u zástupce
zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice, (tel. 387
330 460, GSM 602 640 231, kontaktní osoba: Kristýna Soukupová, tel. 387 330 460, e-mail:
soukupova@stav-poradna.cz), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 12 kalendářních dnů a
končí dne 26. 10. 2017 v 830 hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (sekretariát v 1. patře).
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek za účasti zástupců dodavatelů nebude organizováno.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilosti – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných)
jednat jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti [viz § 74 odst. 1 písm. a) až
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění]
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b) profesní způsobilosti – předložením následujících dokladů:
» výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení
zadávacího řízení);
» dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění (doložit
živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku).
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat pro každou část odděleně.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.
Další podmínky pro zpracování nabídky
nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě;
další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci;
závazný vzor návrhu smlouvy včetně platebních podmínek je součástí zadávací
dokumentace.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník zadávacího řízení v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením
oceněného soupisu dodávek a služeb s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a
ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění jako byl předaný
soupis dodávek.
Další podrobnosti na způsob upracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Poskytování dodatečných informací
Případné dotazy dodavatelů nebo požadavky na doplňující informace mohou být jednotlivými
dodavateli podávány pouze organizátoru zadávacího řízení – STAVEBNÍ PORADNĚ, spol.
s r.o., České Budějovice.
Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele, a to na poštovní adresu
zástupce zadavatele podle čl. 1.2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace
nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu: info@stav-poradna.cz.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího
odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel
současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy + uveřejní vysvětlení
zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil
výzvu k podání nabídky.
Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
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Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 13. 10. 2017.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, sn=Vítovec,
givenName=Jaroslav, initials=JV, c=CZ, l=Dříteň,
47, 373 51, st=Jihočeský, o=STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o., ou=Vedení společnosti,
title=Jednatel společnosti, email=Vitovec@stavporadna.cz, serialNumber=ICA - 10082803
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