Veřejná zakázka na stavební práce s názvem
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajícíhoobjektu
Základni školy Nižbor, okres Beroun, Nižbor 25,267 05 Nižbor [kat. území704 687l, parc, ě,
st. 28, ato zaúčelemvybudování odbornéjazykové učebny v podkroví tohoto objektu.
Stavební úpravy řešírekonstrukci půdníchprostor ve 2NP objektu, a to pouze ve smyslu
zíizeníjazykové učebny,bezbariérovéhoWC, úklidovémístnosti a stavební úpravy
navazující na tyto stavební práce. Předmět plnění arozsah prací, včetnévýkazu výměr je
podrobně popsán v projektové dokumentaci, která bylazpracována projekcí MO Atelier s.r.o,,
Procházkova63419 147 00 Praha 4, ICO 24809233, se sídlem Tyršova 1834ll1,120 00 Praha
2, projektant Ing. Jan Moravec, Črelr 0008026.
Lhůta pro podání pouzc listinné cenovó nabítlky je stanovena do: 31. 05.2027,12:0() hod.

Prohlídka místa budoucího plnění pro uchazečeYZ se uskuteění ve dnech 2t.5.202I a
24.5.202l, vždy od 14 hodin.

Kontaktní email pro zaslání Zadávací dokumentace obec.nizbor@telecom.cz.
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ZADAVATEL: Obec Nižbor

Sidlem:

Zastupuje:

lČ:

Křivoklátská 26,267 05 Nižbor
Kateřina Zusková, starostka obce

00233641

z^KiřKA:

VEŘEJNÁ

,,STAVEBN| ÚpRnvv
(704 687|."

Zadavatel

zŠNŽBoR_zŘizeruí JAZYKoVÉ UčEBNY VE 2.NP, č.P. 25, x.Ú. rrŽeon

Vás
VyzÝVÁ

jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou výzvou
k podání nabídky.

Odůvodnění užitívýzvy k podánl nabídky:

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 13412016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek v platném znění (dá|e
též,,ZZVZ") se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejížpředpokládaná hodnota je
rovna nebo nižší6.000.000Kč bez daně z přidané hodnoty,

Nejedná se o zadávací řizeni dle ZYZ. S ohledem na dokument ,,Metodický pokyn pro oblast
zadávánízakázek pro programové období 2014-2021,1ROP, verze 1.14,verze 8, znění účinnéod 1.3.
2021" sejedná o veřejnou zakázku malého roz§ahu, která je zadávána v ,,otevřené výzvě".

í. Informace

o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

í.íNázev veřejné zakázky
,,STAVEBNÍ Úpnnvy
(704 687|."

malého rozsahu

zŠNžBoR-zŘÍzeruíJAZYKoVÉ UčEBNY VE

2.NP, č.P. zs, x,Ú.t{Éeon

Vejejná zaházkaje realizováng v rámci projektu s názvem ,,REKONSTRUKCE PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ
NlžBoR NA oDBoRNoU UčEBNU,,, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07510013279, který je
spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoi prostřednictvim
lntegrovaného regionálního operačniho programu.
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajícího objektu Základní
školy Nižbor, okres Beroun, Nižbor 25, 267 05 Nižbor [kat. území704 6871, parc. č. st, 28, a to za účelem
vybudování odborné jazykové učebny v podkroví tohoto objektu. Stavební úpravy řeší rekonstrukci pŮdních
prostor ve 2NP objektu, a to pouze ve smyslu zřízení jazykové učebny, bezbariérového WC, úklidové
místnosti a stavební úpravy navazujicí na tyto stavební práce. Předmět plnění a rozsah prací, včetně výkazu
výměr je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která byla zpracována projekcí MO Atelier s.r.o.,
Procházkova 634t9147 00 praha 4, lČo 24809233, se sídlem Tyršova 1B34l11,120 00 Praha 2, projektant
lng, Jan Moravec, Čxntr 0008026 (příloha ě.2Zadávací dokumentace).
Předmětem plnění této veřejné zakázky neisou stavebni práce spojené s odstraněním stávajicího
schodiště do podkroví včetně středové stěny a zřízenl nového ocelové schodiště pro přistup do podkroví a

souvisejícíchstavebních prací nezbytných

pro instalaci

schodiště

ve smyslu

úpravy

stávající dřevěné konstrukce stropu nad 1.NP idřevěného krovu. Tyto stavební práce jsou uvedeny

v projektové dokumentaci, avšak nejsou zahrnuty ve výkazu výměr (příloha č.2b).

Stavba bude prováděna převážně v měsících mimo provoz školy, v době hlavnich školnich přázdnin
a celá stavba bude zabezpečena tak, aby nebyl narušen v žádném

- červenec, srpen 2021. Staveniště
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ohledu bezpečný provoz školy, a to jak vnitřních dispozic budovy, tak i přilehlých ploch kolem
stavby, V případě provádění hlučných prací za provozu školy, bude předem projednáno s vedením
ško!y, je nutné mít na zřeteli, že v průběhu měsíce záři 2021 mohou probíhat během dopoledních
hodin pouze takové stavební práce, které nebudou narušovat výuku žáků, odpoledne a během dnú
víkendu je možnéprovádět již všechny stavební práce bez omezení.
Celkový rozsah všech prací je stanoven zadávací dokumentací a veškerými jejími přílohami, zejména
projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr (je přilohou č.2 zadávací dokumentace) a
návrhem smlouvy o dílo (je přílohou č.3 zadávací dokumentace. Účastník je povinen ocenit veškeré
činnosti (položky) v soupisu prací * výkazu výměr jednotkovými cenami icelkovými cenami. Zadavatel
nepřipouští oceněni položek částkou 0 Kč.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 907 307,,- Kč bez DPH.
Zadavatel sr vyhrazule veťelnou zakázku zrušit, pokr-rcJ rrelnižšipodaná nabidková cena přesáhne
předpoklacjanou lrodrrotlt veřelné zakázky.

1.3 Místo plnění/ realizace
Základnl škola Nižbor, okres Beroun, Nižbor 25,267 05 Nižbor [kat. území704 687], parc. č. st. 28,

í.4 Kód cPV

45214200-2 - Stavební úpravy školních budov

1.5 Kód podle NUTS 0-5 aZÚJ
CZo2l2-okres Beroun, z|JJ ffi1537

2. ldentifikačníúdaje o zadavateli
2.1 Název zadavate|e
Obec Nižbor

2.2 Právní forma
80,1

- obec

2.3 Sidlo
Adresa:

Křivoklátská 26,267 05 Nižbor

|č:

0023364,1

Jména osob oprávněných zazadavatele jednat, kontaktní osoba zadavatele
Jméno:
Funkce:
Telefon:
E-mail:

kateřina zusková
starostka
+42o 602 208 614
obec. n izbor@telecom.cz

3. lnformace o zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávacích podminek, prohlídka

mista plnění
g.t Úaaie o zadávaci dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy k podání nabídek.

3,2 Vysvětlení zadávacích podmínek
Žádost o vysvětlenízadávacích podmínek musí být e-mailem doručena nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou adresu:
obec.nizbor@telecom,cz. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zasláno všem uchazečůmdo 2 (dvou)
pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, Vysvětlení zadávacích podmínek
můžezadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti,

3.3 Prohlídka místa plnění
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Prohlídka místa plnění se bude konat dne 21.5.2021 a 24.5.2021, vždy od 14 hodin, kontaktní osoba:
je před budovou Základní škola Nižbor, okres Beroun,
Kateřina Zusková, starostka obce, Sraz účastníků
Nižbor 25,267 05 Nižbor.

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doruČeny,
otevírání nabidek

4.1 Datum a hodina pro podáni nabídek
Nabídky podávejte do 31.5.2021 do 12:00 hod.
4.2 Místo a adresa pro podání nabidek

Místo podánínabídek: Obec Nižbor, Podatelna OÚ
Adresa: Křivoklátská 26,267 05 Nižbor

4.3 Jiné upřesňujicí údaje

Nabídku v listinné podobě můžeuchazeč doručit do sídla zadavatele poštou nebo osobně v termínech
uvedených v Zadávací dokumentaci, Nabidku doporuěujeme svázat či jinak zabezpeČit proti manipulaci
s jednotlivými listy včetně příloh a zapeěetit např. tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny
provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně
samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, kterou doporučujeme na uzavření opatřit razítkem
uchazeče a podpisem a požadujeme zřetelně označit nápisem

Na obálce bude dále uveden název a adresa uchazeče,
4.4 Elektronické podání nabídky
Ne,

4,5 Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami se uskutečni dne
mají právo účasti.

3í. 5.2021 od í2:05 hodin v sídle zadavatele.

Uchazeči

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1 Prokázání základní zpúsobilosti
ZpůsobiIým je dodavatel, ktený
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních

5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3kZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzen[m se nepřihlíží;jde-lio právnickou osobu, musítento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

b)

c)

d)
e)

orgántt,
nemá v Českérepublice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

nemá

v Českérepublice splatný nedoplatek na

pojištění,

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní

nemá v Českérepublice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečenía
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
nenív likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), protiněmuž nebylo vydáno rozhodnutío úpadku (§ /36
zákona č. 182/2006 Sb., o (lpadku a způsobech jeho řešení(insolvenčnízákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůčiněmuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například
zákon č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a (lvěrních drttžstvech a některych opatřeních s tím souvisejících a o doptnění zákona Českénárodní
rady č. 586n992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č, 3ffin999 Sb., o
pojišt'ovnictví a o změně některych souvisejících zákonů).
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Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením ne staršímnež 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky-viz Zadávací dokumentace.

5.2 Prokázání profesní způsobilosti
Profesně způsobilý je uchazeč, který v nabídce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžad uje-prostá kopie.
b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušnéživnostenské
oprávnění či licenci, a to zejména provádéní staveb. jeiich změn a odstraňování, nebo projektová
činnost ve výstavbě-prostá kopie.

Dokumenty k doložení profesní způsobilosti nesmí být staršínež 90 kalendářních dnú ke dni podání
nabídky.

6. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek proběhne podle kritéria nejnižšinabídková cena v Kč bez DPH. Pořadí nabídek bude
seřazeno podle výše nabídkovéceny od nejnižšípo nejvyšší.

7. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantni řešeni
Zadav atel

n

epři pouští varia ntn í řešen í n ab íd ky.

8. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předánía převzetí staveniště: do 21.6.2021 za podmínky nabytí účinnostitétoSoD
Zahájení stavebnlch prací: do 2 kalendářních dnů po předání staveniště

Dokončenístavebních prací: nejpozdě| do 29.9.2021.
Předání a převzetí díla:
nejpozději do 2 kalendářních dnů po dokončenístavebnlch prací.

Pozn. Pro případ, kdy z objektivních důvodů(např. podání námitek nebo zahájení řízení o přezkoumání
ťtkonůzadavatele) nebude možnédodržet stanovený termín zahájení plnění, se termín zahájení plnění
posouvá na pozdější dobu s tím, že celková délka doby plnění zůstává nezměněna, Uvedená skuťečnosť
bude zohledněna dodatkem ke smlouvě o dílo.

9. Ostatni podmínky zadavatele
Uchazeč můžek prokázáni kvalifikace doložit platnou prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci- ve Smlouvě o dílo.
Způsob zpracování nabídkovécenyje uveden v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči dálelednat.
Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
Zadavatel nebude hradit uchazečůmnáklady spojené s účastíve veřejné zakázce.
Zadavatel nebude otevírat nabídku podanou po termlnu stanoveném v bodě 4.'l této Výzvy k podání
nabídek,

Pokud nebude uzavřena smlouva s uchazečem, kteÝ se umístil na prvním místě, pro překážky na straně
uchazeče prvního v pořadí, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem druhým a pak itřetím

v pořadíatd.

Uchazeó předloží nabídku v českémjazyce v členěnídle Zadávací dokumentace.

V Nižboru dne 12, a5,2021
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