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02.10.2017

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zadavatel
Zastoupené
Se sídlem
Telefon
e-mail
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

město Kolín
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
321748111, fax 321720911
posta@mukolin.cz
235440
CZ00235440
Česká spořitelna, a.s. Kolín
3661832/0800

vyzývá v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

„MŠ Jeronýmova – vybudování prostor pro výuku tělesné
výchovy“
Předmět zakázky
1. realizace stavby na základě výkazu výměr, který je uložen v přílohách
2. zhotovitel zajistí odvoz sutě na řízenou skládku, včetně dokladů za její likvidaci
3. zhotovitel zajistí všechny potřebné doklady k předání hotového díla (revize, certifikáty)

./5

Místo plnění
MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV
Termín plnění
Po podpisu SoD, od 01.11.2017 – 15.12.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno pouze prostřednictvím profilu
zadavatele EZAK (přístupný na webové adrese https://zakazky.mukolin.cz/ ), přičemž žádosti
o vysvětlení mohou být doručeny kontaktní osobě zadavatele elektronicky e-mailem na
adresu vladimira.novakova@mukolin.cz
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel poskytne vysvětlení prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na https://zakazky.mukolin.cz/, kde budou zároveň zveřejněna neomezeným
a přímým dálkovým přístupem.
Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude zadavatelem poskytována dodavatelům
též přímým dálkovým přístupem, nemá zadavatel informace o dodavatelích, kteří si zadávací
dokumentaci vyžádali. Zadavatel proto upozorňuje na nutnost sledovat výše uvedený
internetový odkaz z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace.
Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby tištěná verze
nabídky byla v českém jazyce podle následujícího členění:
obsah nabídky,
identifikace dodavatele,
popis a specifikace nabízeného plnění,
nabídková cena v Kč bez DPH, vyčíslení samotné DPH a celková cena včetně DPH,
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů u zakázek malého rozsahu
analogicky s ustanovením příslušného zákona
- základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které je
přílohou výzvy k podání nabídek,
- profesních kvalifikačních předpokladů – postačí kopie dokladů,
f) návrh SoD podepsaný uchazečem či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál
příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Smlouva musí
obsahovat toto ujednání: „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva
byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném Městem Kolín, který
obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše
plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných
ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.“
a)
b)
c)
d)
e)

Doklady nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána a bude
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
Městský úřad Kolín

čj.: MUKOLIN/OSKS
2/5
105076/17-novv / sz.: OSKS MŠ Jer. 15856/2017

Každý dodavatel může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel
vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předložil více nabídek.
Nabídku odevzdá dodavatel v písemné podobě a digitální na CD.
Nabídková cena
Nabídková cena je počítána jako kompletní cena za zakázku, je nejvýše přípustná a musí
zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky v místě plnění.
Způsob hodnocení nabídek
Předložené nabídky budou hodnoceny na základě následujícího kritéria/následujících kritérií:
1. Nabídková cena

100 %

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně
Doporučeně poštou na adresu:
Město Kolín, Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín I
(V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky
adresátem).
nebo
Osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách:
pondělí
7:00 – 17:00
úterý
7:00 – 15:00
středa
7:00 – 17:00
čtvrtek
7:00 – 15:00
pátek
7:00 – 13:30
Způsob doručení nabídky
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT
„MŠ Jeronýmova – tělocvična“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího
řízení. Všechny nabídky nebo písemné omluvy (v případě, že se rozhodnete nezúčastnit se
výběrového řízení) musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty, tedy do
17.10.2017 do 8 hod
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
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Platební podmínky
Po dodání předmětu veřejné zakázky bude vystavena prodávajícím faktura - daňový doklad.
Splatnost faktury je minimálně 1 měsíc od doručení faktury do sídla kupujícího. Zálohu
zadavatel neposkytuje. Faktura - daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní
doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě
splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
Další podmínky soutěže
Zadavatel sdělí všem dodavatelům výsledek rozhodnutí hodnoticí komise do 15 dnů po jejím
vyhodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje:
- právo odmítnout všechny předložené nabídky,
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu,
- nevracet podané nabídky,
- prověřit údaje uvedené v nabídce
- vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené
ve výzvě,
- vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené
dodavatelem v nabídce,
- dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem,
- v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky
doplnit, upravit nebo upřesnit, případně zrušit poptávku, o čemž písemně vyrozumí
všechny dodavatele.
Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě o realizaci tohoto díla a upřesnit její konečné znění.
Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.
Dodavatelem uvedené skutečnosti k prokázání kvalifikace a dalších podmínek plnění veřejné
zakázky malého rozsahu jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může využít pouze pro
účel posouzení a hodnocení nabídek, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují
údaje, které komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvede ve zprávě o posouzení
a hodnocení nabídek. Za porušení výhrady důvěrnosti údajů se nepovažuje jejich sdělení
subjektům, které na to mají právo na základě zákona (např. Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže), případně obecně závazných právních předpisů.
Zjistí-li zadavatel skutečnosti nasvědčující tomu, že údaje uváděné v dalších předpokladech
pro plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou v rozporu se skutečností, je oprávněn
postupovat vůči dodavateli v souladu s příslušnými právními předpisy.

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
Městský úřad Kolín
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Příloha č. 5

Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Prohlašuji, že jako dodavatel předmětné veřejné zakázky:

………………………………………………………………………………………………………..

splňuji tyto kvalifikační předpoklady, neboť jsem dodavatelem, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku podle splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Dodavatel, případně osoba oprávněná jednat za dodavatele, podpisem tohoto prohlášení
bere na vědomí, že případné nepravdivé prohlášení může vést k uvedení zadavatele v omyl
a tím i ke vzniku materiální i nemateriální škody na straně zadavatele, stejně tak možnosti
vystavení se postihu za protiprávní jednání i trestněrelevantního charakteru uvedením
nepravdivých či zkreslených údajů v rámci tohoto prohlášení.

V…………….…dne:…………………….

Městský úřad Kolín

....………….……………………………………
podpis osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele či za dodavatele
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