Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“

Projekt bude spolufinancován z programu 29822 - Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálního školství Ministerstva
financí ČR na rok 2021.

Zadavatel:

Obec Jehnědí
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
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1 Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídky
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám
obsaženou v nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem, zejména zákonem o veřejných zakázkách.
Je-li v zadávacích podmínkách, zejména v technických specifikacích, uveden odkaz na
konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu
atd., má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu.

2 Identifikace zadavatele
Název zadavatele: Obec Jehnědí
IČ zadavatele:
00279005
Sídlo zadavatele:
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
Milan Myšák
Telefon:
+420 736 117 719
E-mail:
ou@jehnedi.cz
Kontaktní osoba: Ing. Josef Franc
Telefon:
+420 725 324 512
E-mail:
josef.franc@letohrad.eu

3 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je demontáž staré střešní krytiny, její uložení na řízenou skládku.
Po demontáži staré krytiny bude prověřen stav nosných částí střešní konstrukce, při zjištění
závady bude nosný prvek vyměněn. Jako nová krytina bude použita pálená taška Tondach
Brněnka. Pokládka střešní krytiny bude probíhat v souladu s technickým postupem
doporučeným výrobcem této střešní krytiny. Na kraje střešního pláště (krovů) bude upevněno
krajové plechování a háky na žlaby, dále pás proti hmyzu a zábrana proti hnízdění ptáků. Poté
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bude na střešní plášť (krovy) připevněna pojistná hydroizolační fólie a na ní, v místech
probíhajících krovů, střešní latě (5x5, 6x4 cm). Poté budou rozměřeny a na latě upevněny
kontralatě přesně podle rozměru pokládané pálené tašky a doporučeného pracovního postupu
od výrobce. Po položení kontralatí bude probíhat kladení střešní krytiny – pálené tašky včetně
všech detailů nároží, úžlabí, lemování a hřebene. Na závěr prací dojde k montáži prvků na
odvod dešťové vody, tzn. žlabů a svodů se zaústěním do dešťové kanalizace.
Bližší technický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky je uveden ve
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a
nařízení Komise č. 2151/2003
Název
Střešní práce a jiné specializované
stavební práce
Pokládka střešních krytin

CPV

Měrná jednotka

Rozsah

45260000-7

soubor

1

45261210-9

soubor

1

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Předpokládané zahájení stavby (protokolární předání staveniště) je 15. 6. 2021.
Dokončení stavby: nejpozději do 31. 8. 2021
Zadavatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení
dotace Ministerstva financí ČR z programu 29822 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství na rok 2021 odstoupit. V případě odstoupení od
smlouvy z výše uvedeného důvodu nebude dodavatel po zadavateli požadovat jakékoli
finanční plnění za odstoupení od smlouvy.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem, s nímž bude uzavřena smlouva,
jednáno o posunutí termínu dokončení realizace stavební zakázky.
Místo plnění:
Jehnědí č.p. 82

5 Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

6 Kvalifikační předpoklady
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti
b) splnění profesní způsobilosti
c) splnění technické kvalifikace
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a) Základní způsobilost
Základní způsobilost splní dodavatel, který splňuje podmínky uvedené v § 74 odst. 1) až 3)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o ZVZ). Dodavatelé
předloží v rámci své nabídky k doložení splnění základní způsobilosti písemné čestné
prohlášení ve smyslu § 74 odst. 1) až 3) zákona o ZVZ.
b) Profesní způsobilost
Profesní způsobilost ve vztahu k České republice splní dodavatel předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil doklad, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to oprávnění v
rozsahu: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Přípravné a dokončovací
stavební práce; Pokrývačství, tesařství; Rekonstrukce a nátěry střešních plášťů.
c) Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci splní dodavatel předložením seznamu významných stavebních prací
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; k prokázání splnění požadovaného kritéria
kvalifikace může dodavatel použít stavební práce, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto požadovaného kritéria je zejména smlouva s
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel splňuje toto kvalifikační kritérium, pokud doloží, že v posledních pěti letech
realizoval:
min. 2 referenční stavby na pokládku střešní krytiny v minimální výši 200 000 Kč bez DPH
na 1 zakázku.
Nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak je účastník povinen předložit doklady
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.
Splnění kvalifikačních předpokladů může účastník prokázat předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.

7 Obchodní podmínky
návrh smlouvy
Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které
zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o
dílo. Zadavatel požaduje, aby účastníci obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu
akceptovali a zpracovali je jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své
nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo účastníka nesmí obsahovat další ustanovení odlišná
od obchodních podmínek.
Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně na 60 měsíců. Účastník může
navrhnout v návrhu smlouvy delší záruční dobu. Změny Obchodních podmínek v tomto
směru jsou přípustné.
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Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Účastník doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném
rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „*********“).
Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za
účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.
způsob zpracování nabídkové ceny
- Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky
včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše
přípustná“.
- Účastník předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění (dle
přiloženého výkazu výměr).
- Účastník odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním
předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

8 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a
dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat písemně v
originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a
dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými
požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku.
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky,
obchodní firmou a sídlem účastníka.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak,
aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.
Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho
razítkem, popř. dalšími).
Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění
kvalifikace
Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
a) identifikační údaje o účastníkovi
b) obsah svazku
c) cenová nabídka
d) doklady prokazující splnění základní způsobilosti
e) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
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f) doklady prokazující splnění technické kvalifikace
g) podepsaný návrh smlouvy
h) další doklady požadované v zadávací dokumentaci, pokud jsou potřeba (např. plná
moc)
Čestné prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za
účastníka. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka, je
nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování účastníka.

9 Prohlídka místa plnění
Jelikož je místo plnění veřejné zakázky volně přístupné není pro plnění veřejné zakázky či
zpracování nabídky nezbytná prohlídka místa plnění. Z tohoto důvodu nebude zadavatel
organizovat prohlídku místa plnění.

10 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

11 Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí
nad Orlicí, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 25. 5.
2021 do 15:00 hod.
Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené
obálce (balíku). Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem účastníka
a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

12 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 25. 5. 2021 v 16.00 hod. v sídle zadavatele Jehnědí 3, 562 01
Ústí nad Orlicí. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni
účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za
jednoho účastníka, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena
statutárního orgánu účastníka.
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13 Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

14 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31. 7. 2021. Všichni účastníci jsou do
okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

15 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou účastníci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které
byly předmětem hodnocení nabídky.

16 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
V Jehnědí, dne 4. 5. 2021

…………………………..
Milan Myšák
starosta obce Jehnědí
Přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr (v elektronické podobě)
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – vzorová Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
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