VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

"Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov"
zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji
podle § 213 Zákona.
1. Identifikační údaje o zadavateli.
Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:
Město Český Krumlov
Se sídlem:
nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČ:
00245836
(dále jen „zadavatel“)

Elektronicky podepsal(a) Ing. Tomáš Rýc
Datum: 2017.12.13 13:53:27 CET
Místo: CZ

Zastoupení podle § 43 zákona:
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.,
Se sídlem:
Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:
05931614, DIČ: CZ05931614
Zastoupená: Ing.Tomáš Rýc - jednatel
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943
(dále jen „administrátor“),

Kontaktní osoby ve věcech:

Zdeněk Kmoch, tel.: 380 766 609 nebo 724 192 165, e-mail:
zdenek.kmoch@mu.ckrumlov.cz
administrativních: Ing. Lucie Novosadová, tel.: 728 386 363, e-mail: novosadova@osigeno.cz
technických:

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém
Krumlově na ulici Kaplická č.p. 439, se záměrem řešení energetických a ekonomických úspor v
energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí prováděných stavebních úprav je zateplení
fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní
krytiny včetně klempířských výrobků, a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých
omítek v barevném řešení dle projektové dokumentace.
Stávající obvodové zdivo administrativní budovy bude komplexně zatepleno fasádním
zateplovacím systémem v tl. 160 mm. Střešní konstrukce budou zatepleny minerální izolací v
celkové tl. 250 mm. Dále budou vyměněny stávající okenní a dveřní výplně za nové z plastových a
hliníkových profilů se zasklením izolačními trojskly, vstupní posuvné dveře dvojskly.
Navrhovanými stavebními úpravami nebude změněna tektonika a vzhled objektu,
horizontální členění fasád parapetními pásy a pásy okenních otvorů bude zachováno. Stavební
úpravy se týkají pouze zateplení objektu, výměny oken a dveří, nedojde ke změnám provozu

administrativní budovy. Stávající bezbariérové přístupy budou zachovány.
Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 a č. 4 Zadávací
dokumentace.
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov“, reg. č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005192, bude realizován za využití přidělené finanční podpory z Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020, výzva č. 70, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
45321000-3 - Tepelné izolace
45262521-9 - Fasády
44221000-5 - Okna, dveře a související položky
45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
3. Předpokládaná doba plnění
Zahájení prací: Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů po předání staveniště, ke
kterému dojde do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy zadavatele. Předpoklad
zahájení je červenec 2018.
Ukončení: do 13. měsíců od předání staveniště.

4. Místo plnění
Místem plnění je budova Městského úřadu Český Krumlov na ulici Kaplická 439, č. parc. st.
2603/1 a st. 2604 , katastrální území Český Krumlov.
5. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace
Informace k zadávacím podmínkám naleznete:
a/ na profilu zadavatele Města Český Krumlov:
https://zakazky.ckrumlov.cz/
b/ na adrese veřejné zakázky:
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000327
6. Místo a lhůta pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. ledna 2018 v 11:30 hod. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným účastníkům vráceny.
Nabídky se podávají písemně buď elektronicky nebo v listinné podobě.
Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK,
kdy předmětná veřejná zakázka je dostupná na internetové adrese: https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000327
K podání nabídky je nutný elektronický podpis. Upozorňujeme účastníky, aby nepodávali elektronické
nabídky na poslední chvíli a před podáním nabídky si ověřili funkčnost elektronického podpisu, jelikož
nahrání a šifrování nabídky může být časově náročné.
Nabídky v listinné podobě se podávají doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele,
na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení
nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Provozní doba podatelny:
PO a ST: 7.30 - 17.00
ÚT a ČT: 7.30 - 15.30
PÁ:
7.30 - 13.00
Nabídky budou podány v českém jazyce. Další podrobnosti k podání nabídek jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000327

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 74, § 77 a §79 Zákona.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti stanovené v ust. § 74 odst. 1 Zákona;
b) splnění profesní způsobilosti stanovené v Zadávací dokumentaci;
c) splnění technické kvalifikace stanovené v Zadávací dokumentaci;
Podrobné informace a podmínky k prokázání kvalifikace jsou uvedeny v čl. 7 Zadávací
dokumentace.
8. Způsob hodnocení nabídek.
Zadavatel stanovil v souladu s § 114 odst. 1 a 2 Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je
Ekonomická výhodnost nabídky. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil tato
dílčí hodnotící kritéria:
Název dílčího hodnotícího kritéria
 celková výše nabídkové ceny bez DPH

váha
100 %

Forma hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení nabídek použije
zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria, body budou
upraveny dle příslušné váhy kritéria.
a) hodnocení nabídek dle kritéria výše nabídkové ceny:
Nabídková cena bude hodnocena bez jakýchkoliv poskytnutých slev nebo srážek. účastník je
povinen v krycím listu a návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu bez jakýchkoliv poskytnutých slev.
Hodnotící komise stanoví pořadí přijatých nabídek dle nabízené ceny zakázky vzestupně od nejlevnější po
nejdražší. Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto kritéria je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, tato
nabídka získá 100 bodů pro celkové hodnocení nabídek dle tohoto kritéria. Ostatním nabídkám bude přiřazen
počet bodů dle výpočtu:
počet bodů =

hodnota nejnižší nabídky
------------------------------------------------------- *100
hodnota hodnocené nabídky

V Českém Krumlově dne 13.12.2017
…....…................................................................

Mgr. Dalibor Carda, starosta města

