VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ), a dle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní
prostředí (dále také pravidel OPŽP),

s názvem

"Přírodní hřiště pro MŠ Kobeřice"

Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:

Obec Kobeřice
Slezská 195/53, Kobeřice 747 27
Ing. Lukáš Kubný, starosta
003 00 241

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Obchodní firma:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Ing. Jan Ševčík, jednatel
262 98 163
CZ26298163

1. Úvodní ustanovení
Projekt zadavatele s názvem "Přírodní hřiště pro mateřskou školu v
Kobeřicích ve Slezsku" byl vybrán pro poskytnutí podpory z Operačního
programu Životní prostředí. Zadavatel pro účely zajištění realizace projektu
zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku dle ZVZ a dle pravidel OPŽP.

2. Vymezení předmětu zakázky
2.1.
Předmět této veřejné zakázky na stavební práce je specifikován
projektovou dokumentací, která je přílohou této zadávací dokumentace a
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí
předmětu zakázky je provedení stavebních prací a s tím spojených
dodávek a služeb za účelem úpravy hřiště pro mateřskou školu, zaměření
skutečného provedení stavby včetně dokumentace skutečného provedení
stavby
2.2.
Předmět zakázky bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, a
to konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.
2.3.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 3.999.756 Kč bez DPH, jedná
se o podlimitní veřejnou zakázku dle ZVZ. Zadavatel stanovuje
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nejvyšší možnou celkovou
nabídkovou cenu (3.999.756,- Kč bez DPH). Zadavatel má přesně
vyčleněné finanční prostředky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Z
těchto důvodů není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval v
zadávacím řízení v případě, že by se měl zavázat k realizaci s vyšší
finanční náročnosti jak je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
2.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
45000000-7 Stavební práce
37535200-9 Vybavení hřišť
77300000-3 Zahradnické služby

2.5.
Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných
materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření, zajištění komunikace, zajištění a
vytyčení inženýrských sítí, úhradu místních a správních poplatků, zajištění
dalších projednání a úkonů souvisejících se zhotovením předmětu plnění,
účast na kontrolních dnech stavby, likvidace, odvoz a uložení vybouraných
hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, zajištění

všech nezbytných zkoušek, atestů, a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických přepisů platných v době předání díla apod.).
Výše uvedené údaje musí uchazeč zapracovat do své cenové nabídky.
2.6.
-

Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:
Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze stavebního povolení nebo
jiných dokladů.
Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému
zkolaudování stavby.

2.7.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace,
která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zadávací
dokumentace obsahuje podrobný výkaz výměr požadovaných prací a
dodávek, v tištěné a elektronické podobě. V případě jakéhokoliv rozporu
mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním
dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr.
Případné rozpory je možno vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci.
2.8.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, který je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

3. Hodnotící kritéria a metoda jejich hodnocení
Podané nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

4. Požadavky na kvalifikaci
Uchazeči jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů předložením
čestných prohlášení, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje tyto
kvalifikační předpoklady:
4.1.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán,
či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních
právních předpisů,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, a které
nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky – dle § 57 odst. 2
ZVZ. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace doklady (dle §
53 odst. 3 zákona).

4.2.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky.
b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží výpis
z živnostenského rejstříku, případně živnostenská oprávnění).
c) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor:
Pozemní stavby pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.

4.3.
Ekonomická a finanční způsobilost
Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že je schopen splnit veřejnou zakázku.

4.4.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem, který obsahuje:
- nejméně 3 stavební zakázky na stavební práce v uplynulých 5 letech
s obdobným předmětem plnění (tj. výstavba dětských hřišť) každá

v hodnotě nejméně 1,75 mil. Kč bez DPH. Přílohou seznamu bude
fotodokumentace referenčních zakázek (min. 2 fotografie každé
zakázky).
b) Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek; tato osvědčení
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o
tom, zda bylo provedeno řádně a odborně,
c) Dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací.
Zadavatel stanoví limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
1 osoba hlavní stavbyvedoucí
VŠ vzdělání stavebního charakteru
nejméně 5 let odborné praxe
osvědčení o autorizaci nejméně v kategorii autorizovaný technik
Dodavatel prokáže tuto část kvalifikace doložením profesního životopisu
osoby hlavního stavbyvedoucího, ze kterého bude jasně vyplývat, že
osoba splňuje výše uvedené požadavky. Dále uchazeč doloží platnou
smlouvu (u vlastních zaměstnanců postačí forma čestného prohlášení
dodavatele) dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah osoby
hlavního stavbyvedoucího k dodavateli.
d) Detailní popis herních prvků a fotografie nebo jednoduché návrhy
dodávaných herních prvků v takovém rozsahu, který umožní ověření
splnění technické specifikace dodávky. Minimálně bude doložen soupis
parametrů dodávaného zboží nejméně v rozsahu dle projektové
dokumentace. Uchazeč uvede materiál dopadových ploch.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
4.5.
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem
seznamu (§ 125–132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j)
zákona a splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky

4.6.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle §
50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písmeno a).
Zadavatel požaduje, aby uchazeči uvedli části veřejné zakázky, které mají
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, pomocí čestného
prohlášení i v případě plnění celé zakázky bez subdodavatelů

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.

5. Doba a místo plnění
5.1.

Předpokládané datum zahájení je 01.03.2014.

5.2.
Předpokládaný termín ukončení
protokolárního předání staveniště.

díla

je

do

4

měsíců

od

5.3.
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její
vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů
ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o
odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové
dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a
požadovaném počtu předání dokladů a pokynů k údržbě vybudovaného
zařízení včetně zaškolení pracovníků budoucího uživatele a účasti na
kolaudaci stavby.
5.4.
Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc. č. 1520/3, k.ú.
Kobeřice ve Slezsku a pozemek parc. č. 1520/16, k.ú. Kobeřice ve
Slezsku.

6. Zadávací lhůta
6.1.
Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou
nabídkou, na dobu 3 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídky
7.1.
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné
formě, a to v jednom originále, jedné kopii a v elektronické (nascanovaná
nabídka) na CD. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
7.2.
Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude svázána v jednom svazku způsobem vylučujícím manipulaci
s jednotlivými listy.
7.3.
Nabídka musí být doručena na adresu osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností:
Obec Kobeřice
Slezská 195/53, Kobeřice 747 27
V pracovních dnech od pondělí do čtvrtku od 9 do 14 hodin a
v pátek od 9 do 12 hodin, poslední den lhůty do 16:00 hodin.
7.4.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku),
která bude obsahovat tištěné vyhotovení nabídky. Obálka bude uzavřena
a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Přírodní hřiště pro MŠ Kobeřice "
7.5.
Na obálce bude uvedena adresa, na kterou je možné zaslat uchazeči
oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídky.
7.6.
-

-

Nabídka musí obsahovat:
Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační
údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě
zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být

-

-

-

-

-

7.7.

v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem
v zadávací dokumentaci.
Nedílnou součástí nabídky uchazeče musí být Oceněné položkové
rozpočty
Časový a finanční harmonogram realizace díla
Doklady prokazující splnění základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů a doklady prokazující, že dodavatel je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (Čestné
prohlášení). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82
zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění technické
kvalifikace.
Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
Čestné prohlášení k vymezení subdodavatelů.
Certifikáty osvědčující soulad požadovaných zařízení herních
hřišť dle norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177; (certifikát dle normy
ČSN EN 1176 uchazeč předloží k těmto herním prvkům:
část A: 16- přírodní houpačka a 17- lezecká stěna z dřevěných kuláčů
část B: 23- balanční ještěrka, 25- pavoučí svah, 26- skluzavka, 28lanová dráha a 34- provazový jehlan; certifikát dle normy ČSN EN 1177
uchazeč předloží, pokud dopadové plochy budou řešeny jinak, než jak
je uvedeno v normě ČSN EN 1176)
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8. Jistota
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 70.000,- Kč (méně než 2 %
předpokládané hodnoty zakázky) k zajištění svých povinností vyplývajících z
účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 67 zákona formou složení peněžní
částky, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.
Dodavatel může jistotu poskytnout formou složení peněžní částky na účet
zadavatele,
v
tomto
případě
převede
dodavatel
na
účet
číslo
2108460024/2700 jako variabilní symbol uvede IČ dodavatele, částku
70.000,-Kč (slovem sedmdesáttisíc korun českých). V tomto případě zadavatel
doporučuje, aby uchazeč k nabídce přiložil doklad, který potvrzuje složení jistoty
na účet. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě poskytnutí jistoty formou
složení peněžní částky je nutné, aby ke konci lhůty pro podání nabídek byly již

prostředky na účtu zadavatele, nestačí jejich odeslání. Peněžní jistota bude
uvolněná podle §67 odst. 2 včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
Dodavatel může dále poskytnout jistotu formou bankovní záruky. Závazek
poskytnout jistotu bude zajištěn bankovní zárukou dle ust § 313 a násl.
obchodního zákoníku v platném znění. Dodavatel je povinen poskytnout
bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv. bankovní záruku na první výzvu a bez
námitek. To znamená, že v záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na
kterou by měla banka oprávnění vůči zadavateli (například, že zadavatel je
povinen prvně vyzvat k plnění dodavatele (dlužníka)). Jediný nárok na jednání
zadavatele (oprávněného ze záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit z
bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva) zadavatele (oprávněného) k
plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení
banky, že uspokojí zadavatele zaplacením jím požadované částky až do výše
70.000,-Kč. Originál záruční listiny předloží dodavatel spolu s nabídkou, jako její
nedílnou část. Dodavatel musí zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.
Dodavatel může poskytnout jistotu také formou pojištění záruky dle zákona
č. 37/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak že na částku 70.000,-Kč přesně
dodrží podmínky dle § 67 odst. 5 a odst. 6 zákona.

9. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro
zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:
-

Zadávací dokumentace
Formulář Krycí list nabídky
Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy
Projektová dokumentace včetně slepého výkazu výměr
Formulář Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300241
O části zadávací dokumentace, které nejsou zveřejněny na profilu zadavatele,
bude možné si zažádat v písemné podobě na: verejne-zakazky@rpa.cz.
Tyto části zadávací dokumentace v písemné podobě si může uchazeč převzít
nejdříve za 2 pracovní dny od přijetí žádosti v pracovních dnech mezi 9:00 hod a
14:00 hod. na adrese Regionální poradenské agentury, s.r.o., Starobrněnská 20,
602 00, Brno-střed. Zadávací dokumentaci si může nejpozději vyzvednout do
dne ukončení lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč může taktéž požádat o zaslání zadávací dokumentace v písemné podobě
na dobírku. V tomto případě mu zadavatel pošle zadávací dokumentaci na
dobírku nejpozději do 2 pracovních dní a k ceně za kompletaci a administraci celé
zadávací dokumentace bude připočteno poštovné.

Poplatek za kompletaci a administraci celé zadávací dokumentace v písemné
podobě je 6.500,- Kč bez DPH.
Kontaktní osoba zadavatele je Mgr. Veronika Svobodová, e-mail: verejnezakazky@rpa.cz, tel.: 731 603 841.

10.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místem pro podání nabídek je adresa osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností:
Obec Kobeřice
Slezská 195/53, Kobeřice 747 27
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.01.2014 ve 16:00 hod. Nabídky mohou
být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při osobním předání je nutno
nabídku odevzdat na podatelně v pracovních hodinách. V poslední den lhůty pro
podání nabídek do 16:00 hod.

11.

Termín otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční ihned po konci lhůty pro podání nabídek v sídle
zadavatele:
Obec Kobeřice
Slezská 195/53, Kobeřice 747 27

12.

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele je:
Mgr. Veronika Svobodová,
zakazky@rpa.cz

13.

tel.

+420 731 603

841,

e-mail:

verejne-

Uveřejňování na profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje
právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na
svém profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.

Veřejný zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovní dnů po
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 1 ZVZ na
svém profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a
všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V Brně dne 30.12.2013

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel

