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stavební práce

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce pro zadání této veřejné zakázky. Tato výzva obsahuje veškeré zadávací
podmínky k předmětné veřejné zakázce.
1. Předmět veřejné zakázky
1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce haly, která je v současnosti v
nevyhovujícím stavu. Ta je tvořena z vetknutých sloupů a příhradových vazníku.
Konstrukce střechy a opláštění stěn je provedeno pomocí trapézového plechu. Součástí
haly jsou stávající sekční garážová vrata – 6 ks, která zůstanou zachována.
1.2. V rámci rekonstrukce haly dojde k zesílení ocelových konstrukcí objektu a výměny střešní
nosné části. Střecha včetně opláštění haly bude rozebráno, stávající sloupy a část paždíků vč.
vrat budou zachovány. Sloupy budou po odstranění střešního pláště zakráceny dle PD.
Stávající ocelová konstrukce bude před zahájením výroby a montáže ocelových konstrukcí
zaměřena a ověřena výrobní dokumentace. Na sloupy budou pak navařeny nové čelní desky
pro možnost osazení nové ocelové konstrukce střechy. Opláštění střechy bude tvořeno
podélně kladeným po směru rámu trapézovým plechem tl. 0,75 mm, ext./int. RAL 9006/9002.
Stěny pak trapézovým plechem tl. 0,70 mm svisle kladeným na vodorovném paždíku v barvě
ext./int. RAL 5010/9002. Trapézový plech bude přichycen k podkladnímu profilu v každé
vlně. Stávající ocelové konstrukce budou tryskány a ošetřeny nátěrovým systémem dle PD v
odstínu RAL 7044.
1.3. Stávající garážová vrata a betonová podlaha zůstává zachována a nesmí být poškozena.
1.4. Demontovaná stávající ocelová konstrukce a trapézové plechy budou uloženy na místo
v areálu závodu, které určí TDS.
1.5. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v projektové dokumentaci, návrhu
smlouvy o dílo a v položkovém rozpočtu, které jsou součástí této výzvy na přiloženém CD.
1/5

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také splnění všech povinností zhotovitele
(zadavatele) uvedených v obchodních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo.
Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako ceny nejvýše
přípustné pro celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
Požadovaná kvalita prací je vymezena zadávacími a obchodními podmínkami, obecně
závaznými právními předpisy a ČSN.
Pokud se v této Výzvě k podání nabídky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná
se o vymezení předpokládané charakteristiky a účastník je oprávněn navrhnout i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení.
Podmínky sociálně odpovědného přístupu k plnění veřejné zakázky
Zadavatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zásadami
sociálně odpovědného veřejného zadávání.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, je povinen zajistit po celou dobu plnění
veřejné zakázky dodržování právních předpisů České republiky s důrazem na legální
zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění
veřejné zakázky podílet. Uvedené povinnosti je takový dodavatel povinen zajistit i u svých
poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je dodavatel povinen zajistit také srovnatelnou úroveň
zadavatelem určených smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních
závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce Čestné prohlášení o sociálně
odpovědném plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v příloze této výzvy. Aspekty
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny také v textu obchodních
podmínek.
2. Požadavky na varianty nabídky

2.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
3.1. Celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky včetně ocenění
položkového rozpočtu bude stanovena a uvedena v české měně, bude v souladu se zadávacími
podmínkami v členění na cenu celkem v Kč bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH
a bude stanovena jako nejvýše přípustná.
3.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech
nákladů souvisejících.
3.3. Doklady prokazující nabídkovou cenu
Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
a) uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo,
b) oceněný položkový rozpočet.
V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy o dílo a ceně uvedené v dodavatelem
oceněném položkovém rozpočtu platí cena uvedená v oceněném položkovém rozpočtu
dodavatele.
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3.4. Zadavatel žádá účastníky, aby v žádné nabídkové ceně jednotlivých položek uvedených
v soupisech prací s výkazem výměr neuváděli nulovou cenovou nabídku.
4. Obchodní podmínky
4.1. Nabídka účastníka musí respektovat dále stanovené obchodní podmínky a v žádné části
nesmí obsahovat ujednání, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo
které by znevýhodňovalo zadavatele.
4.2. Všechny obchodní a platební podmínky, za nichž bude daná veřejná zakázka realizována, jsou
zakotveny v návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, účastník
doplní pouze své identifikační údaje, datum vypracování nabídky, nabídkovou cenu a
v závěru smlouvy datum a místo, razítko, jméno a podpis zástupce účastníka oprávněného
k podpisu smlouvy.
4.3. Termíny plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení:
Limitní termín realizace díla:

srpen 2021
17.12.2021

4.4. Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění je zřejmé z Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
5. Omezující podmínky pro dobu realizace veřejné zakázky
5.1. Zadavatel si vyhrazuje níže uvedené možnosti:




upřesnit termín zahájení prací,
posunout výše stanovený limitní termín dokončení veřejné zakázky,
zakázku nerealizovat.
6. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

6.1. Zadavatel doporučuje všem účastníkům seznámit se s místem plnění veřejné zakázky.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě a to nejpozději do 29.07.2021.
Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Barbora Benešová, tel.: +420 778 457 768
7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
7.1. Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
7.2. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokazuje účastník tím, že v nabídce předloží
seznam stavebních prací a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací:
V období posledních 5 let před zahájením výběrového řízení provedl a dokončil alespoň 2
obdobné zakázky jako je předmět veřejné zakázky – oprava, výstavba či rekonstrukce ocelové
haly s finančním plněním min. 1 500 000,- Kč bez DPH za každou zakázku a zároveň uvede:
 název dané referenční zakázky,
 cena zakázky (cena v Kč bez DPH),
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doba realizace,
místo realizace,
identifikace objednatele (název firmy, IČO, sídlo, tel. číslo na zodp. osobu).

7.3. Účastník předloží prosté kopie těchto dokladů:
 Výpis z obchodního rejstříku – právnická osoba, je-li zapsaná;
 Výpis z živnostenského rejstříku s uvedením oprávnění k podnikání odpovídajícím
předmětu této veřejné zakázky, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
8. Zadávací lhůta
8.1. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí
30 kalendářních dnů. Po tuto dobu je účastník vázán svou nabídkou.
9. Pravidla pro hodnocení nabídek
9.1. Kritérium pro hodnocení veřejné zakázky
Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH provede zadavatel
seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší
celkovou nabídkovou cenu. Jako nejvýhodnější nabídka na veřejnou zakázku bude vybrána
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
10. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
10.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 06.08.2021 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou/kurýrní službou na adresu:
Povodí Odry, státní podnik
Horymírova 3853
738 01 Frýdek-Místek
a to v pracovních dnech vždy od 7:00 do 13:00 hod. na sekretariát závodu po celou dobu běhu
lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání
nabídek.
10.2. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
11. Obsah a forma nabídky
11.1. Obsah nabídky
Nabídka účastníka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem v této výzvě.
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11.2. Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce, a to v jednom originálním vyhotovení.
Nabídka v listinné podobě bude podána v řádně uzavřené obálce označené textem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Rekonstrukce haly, areál závodu FM“, st. č.
3603, VZ 1377 – NEOTVÍRAT
11.3. Struktura nabídky účastníka
Zadavatel účastníkům doporučuje podat nabídku v následující struktuře:
 Doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle čl. 7 této výzvy,
 Návrh smlouvy o dílo vyplněný o všechny zadavatelem požadované údaje, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (vypracovaný v souladu s touto Výzvou
a obchodními podmínkami),
 Oceněný položkový rozpočet (doplněný o všechny požadované položky),
 Čestné prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky,
 Ostatní dokumenty vyplývající z této výzvy nebo dle uvážení dodavatele.
12. Ostatní podmínky
12.1. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy o dílo, a to bez
udání důvodu,
 právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků u třetích osob,
 účastníkům nehradit žádné finanční náklady spojené s podáním jejich listinné nabídky.


12.2. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Vzor ČP k prokázaní základní způsobilosti
Příloha č. 6 – Vzor Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky,
Tato výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace a její přílohy jsou dodavatelům poskytovány
v
elektronické
podobě
a
jsou
volně
přístupné
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html.
Ve Frýdku – Místku dne 21.07.2021
……………………………………
Ing. Dalibor Kratochvíl
ředitel závodu 2
Frýdek-Místek
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