Yýzvakpodání nabídky
Podlimitníveřejná zakázka na stavebnípráce dle zákonač.137/2006 sb.,o veřejných
zakázkách, ve zněni pozdějšíchpředpisů
Názeý zakázl<y

,,RekonstrukceMŠPopůvky'.

Zadavatel
obec Popůvky
Náves32l25
664 41 Popůvky
IC:00488275
statutárnízástupceIMilušeČeNená,
starostka

0soba pověřená ,Iýkonemzadavatelskýchčinností

RegionálnípoÍadenskáagentura,s. r. o.
staroblněnská
20,60200 Brno
It 26298763
jednatel
stafutiární
zástupce:Ing'Jansevčík,

1 . Vymezenípředmětu zakízý
Předmětemtétoveřejnézakázkyje:
celkovárekonstrukceMŠv Popůvkách
Předpokládaná hodnota veřeiné zakázky bez DPH ie 19.000'000," Kč.
Klasifi kace pÍedmětu v eř einézakáz|g
4s000000-7 stavební práce
45214100.1 stavební úpravy budov mateřslšých škol

2 . odůvodněnípoužitízadávacíhořízeni
zadavate|je ve smysluustanovení
zákonač.137/2006sb.,o veřeinýchzakázkách,
(dá|e jen ''zákon',)veře]'nýmzadavate|em.
vsouladu ss 12 odst' (2) a odsr' [1)
jedná
opodlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jeiíz
,,zákona'.se
předpokládanáhodnotačiníneiméně6.000.000Kča nedosáhnedle Nv č.77/2008
sb. ve zněnl Nv č'474/2009sb', 5 2 odst' [2) písm.b) bod 1', 125'451'000Kčbez
daněz přidanéhodnoty(dáIeien DPH],jejímž
zadavalelemje územní
samosprávný
celek apro kterou lze dle s 25 písm. b) "zákona.. použítzjednodušeného
podlimitního
řízení.

3 . Informace o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentaci je možnévyžádat u osoby pověřené yýkonem
zadavatelskýchčinností.
Zadávacídokumentaci tvoří souhrn údajůa dokumentůnezbytnýchpro zpřacování
nabídky.součástízadávacídokumentacejsouI
a] Podmínkya poádavky pro zpracovánínabídkyvčetněpříloh:
Formulář Krycílist nabídky
VzorčestnéhoprohlášenÍ
Formulář pro hodnocenínabídek
Formulář{ýkazu obratu
Projektová dokumentace- ýýkresováčást+technická
zpráva
výkazvýměr
b) obchodnípodmínky(návrh sm|ouvyo dí|o)
Zadávacídokumentaci si můžeuchazečna žádost,podle 5 48 zákona, \,Yzvednoutna
adrese Re8ionálnl a poradenskéagentury, s'r'o', starobrněnská 20, 60200, Brno.
střed' Zadávací dokumentaci si může převzíl ve |hůtě pro podání nabídek
vpracovních dne€ h mezi 9'00hod a 14.00hod.Poplatek za kompletaci a administraci
zadávacídokumentaceje 8.000,. Kčbez DPH. UchazečmůŽetaktéžpožádato zas|áni
zadáVaci dokumentace elektronickou formou. Vtomto případě mu zadavate| pošle
zadáVacídokumentacina dobírkunejpozdějido 2 dnů'Dokumentacisi uchazečmůže
nejpozději Vyzvednout do dne ukončenílhůty přo podánÍnábídek'Zadavatelje pri
Úkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností Regionální

poradenská agentuřa,s.r.o',starobrněnská 20, 602 00 Brno. Tato osoba je zmocnéna
k přebirání a odesí|ánípísemnostía ke všem úkonůmspoiených se zadávacim
řízeníms výjimkouI
. zadáni veřejnézakázky
. vyloučenídodavatelez účasti
vzadávacím řízení
. zrušenízadávacíhořizeni
. rozhodnutío Výběru nejvhodnější
nabídky
. vyřízenínámitek
Písemnosti doručovanézadavate]i zasí1á dodavatel sÚimkou
námitek proti
úkonůmzadavatele a s výjimkou návrhu na zahájení řízenío přezkoumání úkonů
zadavatele u Uřadu na ochranu hospodářskésoutěže'Doručenízástupci zadavatele
se považujeza doručenízadavateli[kÍoměuvedenýchvýjimek)'
Vybranýdodavate]jepovinend1eustanovení
s 2 písm'e) zákonač'320/2001sb.,o
finančníkontrole,spolupůsobitpři výkonu finančnikontroly.

4. Lhůta a místo pro podání nabidek
Místem pro podání nabídek je sídlo osoby pověřené vtýkonem zádavatelslaých
činností.
Lhůtapro podánínabídekkončí
dne 7' 11.2011V 10:00hod'
Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v síd|eosoby pověřené výkonem
zadavatelskýchčinností.Při zas1ánípoštou,je nezbytné,aby ve Ihůtěstanovene pro
podání nabídek byla nabídka doručenaosobě pověřené výkonem zadavatelských
podáník poštovnipřepravé'
činnosti'
nestači
předatv doběod 9.00do 14'00hod.
Nabídkujemožné
Nabídkauchazečebude podána v českém
ia7,yce'Nabídkauchazečemůžebýt podána
bud'Vjednomsvazku,nebovsamostatných
oddělený€ hslohách,ale Vždypísemněa
vjednéuzavřenéobálce označené
názvem zakázky, na kterémusíbýl uvedena
adresa uchazeče,
z důvodulyrozumění uchazečeV případě podle 5 71 odst.6 zákona.
obálka bude označenanápisem:

,,NEoTVÍRAT- RekonstrukceMšPopůvky..
]ednáníkomise pro otevíráníobálek se uskutečnídne 10' 1.1.'2011 v 10|00 hodin
v sídleosoby pověř€ n é Výkonem zadavate]skýchčinnostístarobrněnská 20,602 00
Brno.
pracíje stanovenod prosince2011 d o 30'7' 2012
Časový
harmonogramstavebních

5. Požadavkyna prokázáni splněníkva|ifikace
Uchazečje povjnen nejpozdějido 1hůtystanovenépro podánínabídekprokázat svol,i
kva]iíikaci' PÍokazování kvali|ikace proběhne analogicky kzákonu' splněním
kva]ifikacese rozumídle s 50 odst' 1zákona:
.
.

předpokladůpod1es 53 zákonaj
splněnízákladníchkvajitikačních
předpoktadůpodle 5 54 zákona;
splněníproÍesních
kvalifikačních

.
.

sp]něníekonomickýcha finančních
předpokladůpodie s
kva1iÍikačních
55 zákona;
splněnítechnickýchkvalifikačních
předpokladůpodle s 56 zákona
prací,
stavebních
který
obsahuje
n€ j méně 5 stavebníchzakázek
[seznam
na stavebnípráce v uplynulých 5-ti ]etechv oboru pozemníhostavite]swí
budov obdobnéhodnotyjakoje předpokládaná hodnota veřejnézakázlv'
Ze seznamumusíbýt patrný rozsah zakázky a doba plnění'Přílohou
tohoto seznamu musíb:ýtpřílohydle556 odst.2 písm.aJ bodu 1,2 a 3j
kopie ceřtifikítůsystémuříZeníjakostilydanéhopodle České
technické
normy řady ČsNEN Is0 9001,ČsNEN lso 14001ČsNEN 16001a ČsN
EN 18001 q,danéakťeditovanouosobou]

Způsobprokázáníje stanoVenv zadávacídokumentaci

6, Způsob hodnocení nabídek
Základnímkritériem pro zadáníVeřejnézakázlv je ekonomická výhodnost nabídky
d]e ust' 5 78 odst.1) písm.a] zákona
Nabíd1vbudoupostlzoványpodledílčích
hodnotícíchkritérií,
kteÝmi jsouI
Nabídkovácena (včetněDPH]
Výšesankcíza nesplněnítermínudokončenídíla/den
Délkaposk}tnutézárukyza iakost za celédí1o
Splatnostfakturve dnech
.

váha 65 o/o
váha 15 0/o
váha ao o/o
váha 10 o/o

7. Dodatečnéinformace
Dodava|el je oprávněn požadova!pb zadavatelj dodatečnéinformace k zadávací
dolQmentaci výhradně prostřednictvím osoby pověřené Úkonem zadavatelských
činností.
Zádost o dodatečné
inÍormacemusíb]ítdoručenana adresu Regioná]níporadenská
a8entura,s.r'o',slarobrněnská 20,602 00 Brno. Kontaktníadr€ s a pro elektťonické
podánížádostio dodatečné
informaceVeÍeine.zakazkv@rp!.!Z.
Kontaktni osoba pro dodatečnéinformace kzadávací dokumentaci Bc. Denisa
omachlíková,
tel'511 113 229

V Brnědne21'10'2011

enská agentura,s.r.o.
íhjednatei,v.r'

