zADÁvAcí ooxurueNTAcE

vÝzva x pooÁttí Nneíoex a znoÁvncí ooxulvlENTAcE
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

,oRestaurování exteriérových erbů objektu zámku Smečno"
zadávaná mimo režimzákonač.13412016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ,,zákon")

Zakázkaje zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK

ffi

Zadavatel:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovate! sociálních s|užeb
se sídlem Zámek 1, 273 05 Smečno

ló 71234454

l:
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1.

oBEcNÉlNFoRMAcE o vEŘEJruÉ znxÁzce

1.1

lnformace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovate! sociálních služeb

Sídlo:

Zámek 1, 273 05 Smečno

tčo:

71234454

DlČ:

CZ71234454

Osoba oprávněná jednat za Bc, Petr Šála, ředitel

zadavatele:
profil zadavatele:

p.o,

http,. l l zakazky. k r-st red

oces ky, cz

úp

rof i l e_d i s

p

l

ay

2 0 5 htm

l

(dále jen,,Zadavatel")

'1.2

Základní informace o veřejné zakázce

'1.2.1

Poptávkové řizení

Veřejná zakázka s názvem ,oRestaurování exteriérových erbů objektu zámku Smečno" je
veřejnou zakázkou malého rozsahu na službu (dále jen ,,Veřejná zakázka"),

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-|i tato
zadávací dokumentace odkaz na zákon,'použije se příslušnéustanovení zákona analogicky. To
však neznamená, žeZadavatelzadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

1.2.2

Úeel verelné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jqímžzákladě bud pro Zadavatele poskytována,služba.

'1.2.3

Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je zrestaurování 19 ks erbů na kovové podložce, které jsou
umístěny na fasádě nádvoří objektu zámku a 4 ks erbů na kamenné a štukovépodložce, které jsou
umístěny nad vchodem, vstupní branou, do objektu zámku vareálu Domova Pod Lipami Smečno,
poskytovatele sociálních služeb. Provedení a postup restaurátorských pracíje určen rozhodnutími
Městského úřadu Slaný, odboru kultury a památkové péče,které jsou přílohou zadávaci
dokumentace (Příloha č. 7. a 8. Výzvy). Rozsah a provedení prací je možno konzultovat během
zadávací lhůty, kontaktní osoba Bc. Petr Šáta, tet. 312 547 857 ,7251 19 664.

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy rp určitédodavatele, nebo
na patenty na vynálezy, užitnévzory, průmyslovévzory, ochranné známky nebo označenípůvodu,
umožňuje Zadavatel použitíi jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní
Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.
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1.2.4

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Kód cPV

Popis CPV

50800000-3

Různéopravy a údžba

1.2.5

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí
1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH.

1.2,6

Doba plnění

Srilouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky,
před pokl ád

1.2.7

a

ný term í n

p

l

něn í : 20.9.2021 -30.6.2022

Místo plnění

]t/ístem plnění Veřejné zakázky je 5. oddělení objektu domova pro seniory v areálu příspěvkové
organizace Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, Smečno.

1.2.8

Závaznost požadavkůzadavatele

lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jínak.
Tyto požadavky jsou účastnícipovinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky,

Nedodržení závazných požadavkůZadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem můžebýt vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízení.

KAcE ÚčAsTttíxŮ

2.

KVAL|Fl

2.,|

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkůmuvedeným v § 73 zákona.
Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázkyje účastník,který:

a)

splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.2 této
zadávací dokumentace;

2.2

Základní způsobilost

UČastníkje povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74
odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst, 2 a 3 zákona se aplikují obdobně,

Účastník prokáže základnízpůsobilost následujícími

(i)

způsoby: *

,

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu

z evidence Rejstříků trestů,
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(ii)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst.
příslušnéhofinančníhoúřadu,

(iii)

'1

písm. b) zákona předloženímpotvržení

splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b)
předložením písemnéhočestnéhoprohlášení,

(iv)
(v)

splněnízákladnízpůsobilosti podle § 74 odst.

,t

písm. c) předložením čestnéhoprohlášení,

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení,

(vi)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemnéhočestnéhoprohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán

.

nebo předložením písemnéhočestnéhoprohlášení. Za tímto účelemlze využítvzoru uvedeného
v příloze č.3 této zadávací dokumentace,

2.3

Profesní způsobilost

Účastníkje povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

a)

b)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastníkzapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímupředmětu Veřejné zakázky,
zejména doklad prokazujícího příslušnéživnostenské oprávnění či licenci.

K prokázání profesní způsobilosti lze využítčestnéhoprohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č.3
této zadávací dokumentace.

2.4
P

r

Ekonomická kvalifikace

okázání eko

2.5

n

om

ické kval

ifi

kace se nevyžad uje.

Technická kvalifikace

Technická kvalifikace se nevyžaduje.

2.6

Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

2.6,1

Pravost a stáří dokladů

ÚČastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § s6
odst, 3 zákona je účastník,se kterým má být uzavřena Smlouva, povinen předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujícíchsplnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení

předloženy.

t

Doklady prokazujícízákladní způsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a profesní
zpŮsobilost podle odst. 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zaiaieni po§tavroveho řízení(tj. před
uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručenímúčastníkovi,neby|a-li uveřejněna).
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Je-li zadavatelem vyžadováno čestnéprohlášení, musí být ze strany účastníkapodepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém
případě doložíúčastníktoto oprávněnív originálu či v kopii v nabídce.

3.

způsoB zpRAcovÁttí NnsíoxovÉcENy

3.1

Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasnésplnění předmětu Veřejné zakázky, na
plnění podává nabídku.

jqíž

Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v následujícím členění:

.
.
o

3.2

Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH v

%

Cena v Kč včetně DPH

Maximálnívýšenabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastnícioprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
před pokládané hod noty Veřejné zakázky .

Účastník, ktený podá nabídku obsahující vyššínabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení
vyloučen.

3.3

Podmínky překročenínabídkové ceny

Nabídková cena a veškeréjejí položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka,nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní,
PřekroČenínabídkovéceny je možnépouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídajícítéto změně,

4.

zPŮsoB HoDNocEt{Í Negíoex

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 1 14 odst,
1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení - nejnižšínabídkovéceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnějšíbude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižšíoproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků,
Hodnocena bude celková výše nabídkovéceny v Kč bez

DPH.

*

"
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5.

oBcHoDNí poomíruxy A pLATESNí poolvlinxy

5.í

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, ktený bude
předložen účastníkemjako součást nabídky.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníkapodepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za úěastníka;v takovém případě doložíúčastníktoto oprávnění
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
společně
předložením řádného návrhu požadovanésmlouvy. Podává-li nabídku více účastníků
jinými
podepsán
nebo
statutárními orgány
(jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníkypodávající nabídku, nebo
účastníkem,ktený byl ostatními účastníkyk tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný účastníkbude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů
zadavatele a vsouladu sjeho zamy, pokud tyto nebudou vrozporu sobecně platnými právními
předpisy.

5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, ktený bude
předložen účastníkemjako součást nabídky (viz. příloha č.7 této zadávací dokumentace-Závazný
návrh smlouvy o dílo).

6.

DALŠÍPOŽADAVKYZADAVATELE

6.1

Poddodavate!é

Účastníkpředloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné
zakázky, spolu s identifikací části předmětu Veřejné zakázky, která má být příslušným
poddodavatelem plněna. V opačnémpřípadě účastníkdoložíčestnéprohlášení o provedení prací
vlastními kapacitami (viz. příloha č.5 této zadávací dokumentace-Čestnéprohlášení o
poddodavatelích).

6.2

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 7 dní. V této lhůtě účastnícipoptávkového řízenínesmí
z poptávkového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

6.3

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník,v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností
Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění Veřejných zakázek včetně jejich
příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavěk na jejich
neuveřejnění.
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7.

vysvĚTlEruín zuĚHy zRoÁvRcí ooxulvlENTAcE

7.1

Vysvětlenízadávacidokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele uvedenou emailovou adresu
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručenéžádosti není
Zadav atel povi nen reag ovat.

Zadavatel je povinen odeslat dodatečnéinformace kzadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručenípísemnéžádosti o vysvětlení ú dodatečnéinformace,
Vyšvětlení zadávaci dokumentaceZadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem
jako výzvu k podání nabídky.
Zadavatel můžeposkytnout účastníkůmvysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozížádosti,

7.2

Změny a doplněnízadávaci dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek můžeZadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace.

8.

požADAVKy NA zpRAcovÁttí Naeíoex

8.1

Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v |istinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníkaa označené,,Veřejná

zakázka -,,Restaurování exteriérových erbŮ objektu zámku Smečno - Neotevírat'o, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možnévyrozumět účastníkao tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V nabídce musejí být uvedeny identifikačníúdaje účastníkav rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
Účastník můžev poptávkovém řízenípodat pouze jedinou nábídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být současně osobou, jqímžprostřednictvím jiný účastníkv tomtéžpoptávkovém řízeníprokazuje
kvalifikaci,

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Učastníkpředložínabídku na Veřejnou zakázku v listinné formě v jednom výtisku. Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné,bez škrtůa přepisů, Všechny stránky
nabídky, resp, jednotlivých výtisků, budou očísloványvzestupnou kontinuální řadou; není třeba
e
číslovatoriginály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
"

Nabídka na Veřejnouzakázku bude předložena v následujícístruktuře

a)

Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
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nabídky

b)

Obsah

c)

Doklady prokazuj ícísplnění kval ifikačníchpřed poklad ů

d)

Čestnéprohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti (příloha č. 2 této zadávaci

/

dokumentace)
e)

Čestnéprohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

f)

Čestnéprohlášení k bodu ,,Požadavek na uvedení poddodavatelů" (příloha č.4 této
zadávací dokumentace)

g)

Souhlas s uveřejněním smlouvy na Profilu zadavatele a v registru smluv (příloha č, 5 této
zadávací dokumentace

h)

Závazný návrh smlouvy o dílo (příloha č, 6 této zadávací dokumentace)

i)

Dalšídokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

8.3

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českémjazyce (výjimku tvoří odborné
údaje anázvy),

9.

LHůTA pRo poDÁttí NegíoeK A oTEvínÁruí NABíDEK

9.1

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1 .'l .1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končídne 10.9.2021v 10.00 hodin.

9.2

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné,

ÍO.

PRÁVAAYýHRADYZADAVATELE

Na vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízeníse přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona
s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručenírozhodnutí o vyloučenízanikj
účastníkoviúčastv poptávkovém řízení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečnéplnění nabídnuténad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci,
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastnírtra s úeasiív poptávkovém
řízení.
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženév nabídce účastníkau třetích osob
a účastníkje povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeníkdykoli až do uzavření smlouvy zrušit,
popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udánídůvodu.

,l1.

SEZNAM pŘílog zADÁVAci ooxumeNTAcE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Přílohy: ,l. Krycí list nabídky

.

2. Čestnéprohlášení k prokázán í základní a profesní způsobilosti
3. Čestnéprohlášení o neexistenci střetu zájmů

4, Čestnéprohlášení k bodu ,,Požadavek na uvedení poddodavatelů"
5. Souhlas s uveřejněním sm|ouvy na Profilu zadavatele a v Registru smluv
6. Závazný návrh smlouvy o dílo

7, Rozhodn utí - závazné stanovisko MěÚ Slaný OK č.j. 26265t2O21tOKze dne 267.2021
8. Rozhodnutí - závazné stanovisko MěÚ Slaný OK č.j. 26266l2021tOKze dne 23.7.2021

,'|1:':,

...i.,,:i.

;:a}s,'.1."..q,']]';1 ;

1' l,

-*;ý{it;,i i:,l. l,
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j
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Ve Smečně, dne 27.8.2021
Bc. Petr Šála
ředitel Domova pod

iSmečno

|:
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