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Obec Dolní Bečva 

Starosta obce 
756 55 Dolní Bečva čp. 340, Zlínský kraj, tel. 571647166, fax. 

571647168, mobil 724179039, e-mail obec@dolnibecva.cz, 

http://www.dolnibecva.cz 

        

              

                             

                                

            

          

                            

         

 

Naše značka:                                        Vyřizuje:                                  Datum: 12. 4. 2013  
                    Mana Pavel 

 

 

Věc:  Výzva k podání nabídky 

      ---------------------- 

       

      Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Mateřská škola Dolní Bečva-energetické úspory“ v obci Dolní 

Bečva. Projekt je financován z prostředků obce a z Operačního 

programu Životního prostředí prostřednictvím  ERDF/FS  EÚ a 

SFŽP ČR. 

 

I. Identifikační údaje zadavatele:  

Obec Dolní Bečva 

se sídlem 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 

zastoupená ve věcech smluvních: pan Pavel Mana 

           ve věcech technických: ing. Pavla Novosadová 

IČO 00303747 

DIČ CZ 00303747 

Bankovní spojení: ČNB, č.ú.:94-4219851/0710 

 

II. Název a popis předmětu zakázky (zadávací dokumentace): 

1. Předmětem veřejné zakázky „MŠ Dolní Bečva-energetické 

úspory“ je zateplení obvodového pláště zateplovacím systémem 

s polystyrenem v kombinaci s minerální vatou, výměna výplní 

stavebních otvorů (okna,dveře) a nové zateplení a přepuštění 

ploché střechy. Stavba bude provedena podle projektové 

dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval ing. Petr 

Vašíček, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm, z.č. 201383 
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z 02/2013, která je přílohou Výzvy. Realizace zakázky dle 

rozhodnutí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm spis.zn. 

MěÚ/Vyst/43426/2012/Hr ze dne 18.12.2012, které nabylo právní 

moci dne 4.1.2013, které je přílohou Výzvy. 

Součástí předmětu zakázky je zařízení staveniště, likvidace 

odpadu, splnění požadavků dotčených orgánů státní správy a 

veškeré nezbytně nutné náklady související s realizací stavby. 

Zhotoviteli stavby bude umožněno úplatné čerpání el. energie a 

vody. 

 

III. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 2,796.256,- 

Kč. 

 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídky: 

Nabídka musí být podána (doručena) nejpozději do 29.4.2013 do 

11,00 hodin na podatelnu OÚ Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340 

v zalepené obálce s označením veřejné zakázky. Na přelepu 

obálky bude razítko uchazeče vč. podpisu oprávněné osoby.  

 

V. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

1. Nabídka v českém jazyce ve formě parafovaného návrhu SOD 

oprávněnou osobou a opatřeného razítkem  uchazeče.Součástí 

návrhu SOD musí být uvedeny požadavky, podmínky a specifikace 

této výzvy. 

2. Nabídková cena v návrhu SOD bude uvedena s uvedením ceny 

bez DPH a včetně DPH a výslovně stvrzena jako cena pevná a 

neměnná po celou dobu realizace zakázky. 

3. Doba a místo plnění zakázky: 28.6.2013–30.8.2013, budova 

Mateřská škola č.p. 580 na pozemku p.č. st. 875 v k.ú. obce 

Dolní Bečva.  

4. Platební podmínky: fakturace ve výši  100% ceny díla ke dni 

předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků), splatnost 

faktury 30 dnů, zálohy nejsou přípustné. 

5. Záruka na dílo: minimálně 60 měsíců. 

6. Sankce za nedodržení termínu předání a převzetí dodávky: 

10000,-Kč za každý den prodlení. Dodavatel stavby odpovídá 

zadavateli za škody, které mu vzniknou za porušení podmínek  

této Výzvy.   

7. Varianty nabídky se nepřipouští. 

8. Doložení profesních kvalifikačních předpokladů, (např. 

výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, výpis ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů, apod.) v prosté kopii. 

9. Doložení základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením, že ke dni podání nabídky uchazeči není uložen 

zákaz plnění veřejných zakázek, není v likvidaci, není 

pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebyl v posledních 3 

letech disciplinárně potrestán, nemá daňové nedoplatky, 

nedoplatky na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení 

v ČR. Dále výpisem z evidence Rejstříku trestů. Stáří dokladů 

nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
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10. Uchazeč veřejné zakázky je povinen uvést v nabídce části 

veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu, či více 

subdodavatelům. Uchazeč je dále povinen vést a průběžně 

aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše 

jejich podílu na akci a tento na požádání předat zadavateli. 

11. Zadavatel omezuje míru subdodávek stavebních prací na max. 

15% z objemu stavebních nákladů akce, s tím, že do tohoto 

limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější 

okna,dveře,prosklené stěny apod.) a dále nesmí být plněno 

subdodavatelem výjma položek oddílu 001 Ostatní náklady, 009 

Doplňky konstrukcí, 712 Povlakové krytiny,764 Konstrukce 

klempířské,921 Elektromontáže položkového rozpočtu. 

12. Doložení alespoň 3 realizovaných zakázek za roky 2010-

2012, jejíž součástí bylo zlepšení tepelně-technických 

vlastností obálek budovy (zateplení)z materiálu dle projektové 

dokumentace Výzvy.  

 

VI. Ostatní podmínky a informace k veřejné zakázce 

1.Základním a jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je 

nejnižší nabídková cena při splnění podmínek této výzvy.  

2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a 

zrušení zadávacího řízení bez náhrady. 

3. V souladu s ustanovením §6 a §12 odst. 3) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se jedná o 

zakázku malého rozsahu.Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách.Postup zadání zakázky je v souladu se 

závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze 

ke dni 18.12.2012, účinná od 1.1.2013 Směrnice MŽP pro zakázky 

malého rozsahu 2.kategorie.   

 

  

 

VII. Kontaktní osoba zadavatele:  

Pavel Mana, telefon 571647166, 724179039, e-mail: 

pmana@quick.cz 

  

        S pozdravem 

 

 

 

                         

 

                                         Pavel M a n a 

                                         Starosta obce  

  

 

 

 

Příloha: 1x Projektová dokumentace pro provedení stavby vč.  

            položkového rozpočtu 

         1x Rozhodnutí-stavební povolení stavby 


