
Obec Holetín Kulturně - společenské centrum Holetín

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory ROP NUTS " Severovýchod, v platném
znění.

Zadavatel:

Obec Holetín

vás tímto vyzývá k podání nabídky na provedení stavebních prací veřejné zakázky s názvem:

"Kulturně - společenské centrum Holetín"

financovaného z Regionálního operačního programu NUTS " Severovýchod se spoluúčastí obce Holetín.

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat:

Obec Holetín
00270105
Horní Holetín 105, 53971 Holetín
Jan Břeň, starosta obce

Osoba zastupující zadavatele:
Sídlo firmy:
Sídlo kanceláře (kontaktní místo pro ZD):
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

Ing. Olga Ondráčková OREG/O
Rataje 1462, 539 01 Hlinsko
Máchova 1121, 53901 Hlinsko
73580015
CZ 6559190407
Ing. Olga Ondráčková
+ 420777 111 078, + 420 469 314 670
ondrackova@oregio.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky:

Zadavatel hodlá v souladu s ustanovenfm § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmětem zakázky je provedení stavebnfch prací, konkrétně stavebních úprav objektu č.p. 158 v Holetíně,
který je v majetku zadavatele a v současné době je neudržován. Objekt bude po rekonstrukci nově sloužit
občanům obce a okolních obcí pro denní využití voblasti kulturních, společenských, sportovních a
volnočasových aktivit. Objekt se sestává ze 3 stavebně propojených částí - hlavní budova,spojovací část a
stodola. Pozemek samotný vykazuje značné převýšení. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s jednou
polovalbou v rovině jižního štítu hlavní budovy, ostatní štíty jsou kolmé. Součástí stavebních prací je i
provedení úprav okolí objektu (nový chodník včetně zábradlí, zeleň a 7 parkovacích míst včetně 1místa pro
ZTP). Objekt je z čelnf strany v bezprostřední blízkosti dopravně komplikovaného místa silničního oblouku
hlavní silnice vedoucí obcf, vysoce frekventované krajské komunikace a spojnice Hlinsko - Chrudim.
Stavebnf práce obsahují výměnu a rekonstrukci některých vodorovných a svislých konstrukcí, změnu
dispozice stávajfcích pffček, nové rozvody a řešení instalací, výměnu střešního pláště, nový obvodový plášť
a rekonstrukci a tvorbu nových venkovních ploch.

Zakázka bude financována ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS "
Severovýchod. Bližšf specifikace stavebních prací je uvedena v zadávací dokumentaci, kterou je možné si
objednat.
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Lhůta a informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentaci je možné si objednat a je zpoplatněna částkou 1550 Kč + DPH.

Kompletní zadávací dokumentace bude zájemcům předána či odeslána do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti o její poskytnutí Oe možné se dopředu informovat mailem na níže uvedenou
adresu).

Kontakt pro objednávku ZD:
Adresa (kontaktní místo pro ZD):
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

OREGIO Ing. Olga Ondráčková
Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
73580015
CZ 6559190407
Olga Ondráčková
+ 420777111017, + 420 469314670
ondrackova@oregio.cz

Písemná žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena na kontaktní místo
nejpozději do 6.9.2009.

Uchazeči mohou podávat zadavateli písemné dotazy k zadávacím podmínkám a musí být doručeny
zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutfm lhůty pro podánf nabídek (do 6.9.2009).

Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání nabídek:

Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do 11.09.2009 do 8:00 hodin

Nabídky se posílajf písemně a je možné zasílat je na adresu osoby zastupujfcí zadavatele

OREGIO, Ing. Olga Ondráčková, Máchova 1121, 53901 Hlinsko

poštou či předat osobně v uzavřené obálce označené nápisem:

NEO TEVíRA T - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

KUL TURNĚ - SPOLEČENSKÉ CENTRUM HOLETíN

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

Datum, hodina a místo konání otevfrání obálek 15.09.2009 v 8:00 hodin v sídle zadavatele

Nabídky předložené po lhůtě k odevzdání nabídek nebudou do soutěže zařazeny.

Požadavek na poskytnutí jistoty:

Jistota nebude zadavatelem požadována.

Zadávací lhůta:

Zadavatel je vázán svou nabfdkou ve lhůtě 90 dnů ode dne pro podání nabídky.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů:

Požadováno bude:

• splnění základních kvalifikačních předpokladů ( čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v ZD, které je
v souladu s §53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

• splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů k datu
podání nabfdky nebo jiné adekvátní evidence, doklad o oprávnění k podnikání)
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• splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů (výše celkového obratu dodavatele za období let
2006, 2007, 2008 min. 10 mil. Kč, splnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 1mil. Kč)

• splnění technických kvalifikačních předpokladů (seznam min. 3 referenčních zakázek obdobného
charakteru realizovaných za poslední 5 let včetně údajů o tom, zda tyto stavební práce byly
provedeny řádně a odborně, dále doložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem akreditovanou osobou (české technické normy řady CSN ISO 9 000) a doložení
certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem
akreditovanou osobou (české technické normy řady CSN ISO 14000).

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude požadováno předložením originálu nebo úředně
ověřené kopie.

Podíl subdodavatelů:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách požaduje, aby uchazeči
ve svých nabídkách specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby uvedli identifikační údaje každého svého subdodavatele. Uchazeč není
oprávněn plnit prostřednictvím subdodavatelů více než 30 % objemu předpokládaných stavebních prací.

Kritérium pro zadání zakázky:

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písmo a) zákona o veřejných zakázkách hodnoceny
podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
Doba realizace v měsících
Délka záruky v měsících
Výše smluvní pokuty za nedodržení doby realizace
Doba nástupu k odstranění vad a nedodělků

60%
10 %
10 %
15 %
5%

Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení lze zrušit do uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 84 zákona.

Doplňkový požadavek ve vztahu k ROP:

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly.

Těšíme se na vaši nabídku.

V Holetíně dne 27.8.2009

Ing. Olga Ondráčková OREGIO

v zastoupení zadavatele /
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