
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labemn Libušina {067
Libušina 1067, 413 01 Roudnice nad Labem

K PonÁruí NnsÍory

do výběrového řízení na veřeinou zakázku malého rozsahu s názvem:

,,Rekonstrukcesířešní krytiny na budově MŠ Pastelka č. p. 1067

v Roudnici nad Labem"

Zadavatel, Mateřská škola pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067, se na Vás tímto

obrací s rnýzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,

zadávanou postupem mimo režim zákona é.'l34t2016 Sb., o zadávání veřejných zakáZekv
platném znění, (dále jen 

"zákon"), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem Č.

3t2016, o zásadách váahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánŮ k přísPěvkovým

organizacim zřízeným městem Roudnice nad Labem.



1. ZADAVATEL

Název zadavatele: Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina í067
lČ: 46773568
Sídlo: Libušina 1067, 4ft U Roudnice nad Labem

Zástupce zadavatele: Mgr. Dana Kasparová
e-mail: mspastelka@tiscali.cz
telefon: 6a4 270 977

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:
lng. JiříUdatný
e-mail: judatny@seznam.cz
telefon: 721007 829

2. DRUH VEŘEJNÉ z/iKÁaKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavebnípráce,

3. VYMEZENÍ pŘepmĚTu VEŘEJNÉ zAKÁzKY

předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce střešní krytiny na budově Mateřské Školy

Pastelka Roudnice nad Labem.

Budova se nachází na území památkového ochranného pásma Národní kulturní památky

Říp, a proto je bezpodmíneěně nutné, aby byl předmět veřejné zakázky realizován v souladu

s Rozhodnutím památkové péče Městského úřadu Roudnice nad Labem (příloha Č. 4 této

Výzvy).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázkv je wmgzena v položkgvém vÝka?u vÝměr k

ocenění (příloha č. 3 této VÝzvy).

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázhy je budova mateřské školy na adrese Libušina 1067, 413 01

Roudnice nad Labem.

5. pŘEDpoKlÁpnruÁ HoDNoTA vEŘEJNÉ zAKilzKy

předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun

českých) bez DPH.

7adavatet tímto upozorňuje, že ftnanční plnéní odpovídajicí výši předpokládané hodnoty
veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnénÍ

veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou
cenou v Kč bez DPH přesahující uýši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S ohledem na
výše uvedené nesmí cetková nabídková cena účastníka přesáhnout 1.000.000 Kě bez DPH,
jinak bude takový účasffiík vylouěen z výběrového řízení.
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6. DoBA REALlzAcE vEŘE.lnÉ znxÁzxy

Doba realizace předmětu veřejné zakázky: 13.7. 2a20 _ 21. 8. 2020

7. zPŮ§oB PoDÁNí NagÍoKY

Nabídku je účastník o zakázku povinen zaslat prostřednictvím elektronické poŠty na vŠechny
níže uvedené e-mailové adresy zároveň:

judatny@seznam.cz

m s p a ste l ka@ti sc a l i. cz

8. KVAL|FIKACE A zPŮsoB zPRAcovÁttí t{leíoKY

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kter'ými

prokáže kvalifikační předpoklady pro splnění předmětu veřejné zakázky,,

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha é. 2Yyzvy);

b) vyplněný a podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy) , tento
návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeěe. Návrh
smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem Či za uchazeée.
pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacim podmínkám a ostatním
částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a
vylouěení uchazeče;

c) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání - živnostenské oprávnění v oblasti:

o Pokrývaěství,tesařství

nebo

r provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku - nesmí být starší než 90 dnů

k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek;

§eznam významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení, z jehoŽ

obsahu bude zřejmé, že dodavatel provedl v posledních 5 letech před koncem
lhůty pro podáni nabídek min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla oprava či

moňtai střešní konstrukce nebo rr,ýměna či montáž střešní krytiny, přičemž
finanční hodnota každé iednotlivé zakázky činila minimálně 350.000 KČ bez DPH.

o účastník v seznamu u každé významné zakázky uvede: popis zakázky, jejího
objednatete, kontaft na objednatele, dobu pos4ytnutí a cenu poskytnutí;

. zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele referenČní zakázkY a
ověřit řádné splnění zakázky účastníkem.

9. požADAvEK NA zpRAcovÁttí NneíDKovÉ cENy

Učastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu do výkazu výměr k

ocenění, ktený tvoří přílohu č. 3 této Výzvy, ve kterém účastník nacení vŠechny poŽadované

položky.

d)

e)
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Nabídka účastníka, který nenacení všechny požadované poloŽky nebo poloŽky naceni
nulou ve výkazu výměr k ocenění, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek a účastník bude vyloučen z výběrového řízení.

10. HoDNocENí NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické uýhodnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Ekonomicky neivýhodněiši nabídkou bude nabídka s neinižší nabídkovou cenou v Kě bez DPH.

í1. LHůw vE tríBĚRovÉM Řízení

Konec lhůty pro podání nabídek: 4.5.2O2O, í3:00 h

12. PRoHLÍDKA mÍsra PLNĚN|

prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s paní Mgr. Danou Kasparovou

(tel.: +420 60427a 977, e-mail: mspastelka@tiscali,cz).

1 3. DosTuPNosT zADÁVAcicn popnniuerc

Zadávací podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele
www_vhodne-uverejneni.czJprofit/maťerska-skota-pastelka-roudnice-nad,Iabem-libusina,1067
a na internetových stránkách zadavatele
www. m spastetkal ib u si n a. e stranky. czlcl a n kyfuyberov a,rizen i .

í4. PRÁVA ZADAVATELE

a) Zadavatelnepřipouštívariantnířešení.
b) úoale uvedené v jednotlivých částech Yýavy vymezují závazné poŽadavky

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit

při zpracování nabídky.

c) Zadavatelje oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhŮtě Pro
podání nabídek.

d) Veškeré dotazy k zadávacímu řízení jsou rlčastníci povinni adresovat na osobu

oprávněnou jednat ve věcech veřejné zakázky uvedenou tlýše.

e) Zadavatel je oprávněn zrušit yýběrové řízení bez udání dŮvodu kdykoliv Před
uzavřením smlouvy,

0 Zadavatelje oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
předložení originálů či ověřených kopiídokladů o kvalifikaci, pokud byly poŽadovány

a nebyly již ve výběrovém řízení předloženy-
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{5. ocHRANA osoBNicH úon.lů

Zadavatel dále v souladu se zákonem č. 10112000 Sb., o ochraně osobních ÚdajŮ, ve znění
pozdějších předpisů, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95ry6/E§ ze dne 24. 10. 1995

b ocnrane 
'ryzióxýcn 

osob v souvislosti s ochranou osobních údajů po dobu trvání její

účinnosti a v iouláOu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27 , 4.

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ÚdajŮ a o volném
pohybu těchto rioajtr a Ó zrušení směrnice 95l46/ES (dále jen ,,GDPR') od data jeho ÚČinnosti

uvaái, že osobní ,ioaje předané úěastníkem zadavateli zadavatel zprac,ovává za ÚČelem

řádného hodnocení pódaných nabídek a splnění dalších zákonných povinností zadavatele
uložených zákonem č. 134t2o16 Sb., o zadávání veřejných zakázek_ vplatném zněnÍ,
přičemž zadavatel je správcem osobních údajů ve smyslu 9becf závazných právních
preopire,. osobní ú-daje bude zadavatel jako správce osobních ÚdajŮ zpracovávat jako

souč'ást nabídky, a to buď ve spisovně listinných dokumentŮ a archivu sPrávce, nebo v interní

e]ektronické daiabázi ve smyslu ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 279 odst. 2

Z7\tz v rámci útvaru správcá řešícího veřejné zakázhy. Ke spisovně listinných dokumentŮ,

archivu i k interní ebktronické databázi mají přístup pouze zaměstnanci sPrávce řeŠÍcí

veřejné zakáziy resp, pracovníci spisovny a archivu. Osobní Údaje nebudou zásadně
předávány jinýni osobám, s výjimkou předání podle zákona. Nabídky úěastníkŮ a dokumentY

souviseliiíi ňabídkami ucnaiéeů obsahující osobní údaje budou skartovánY (a osobní Údaje

zlikvidovány) v termínech stanovených zákonem a spisovým řádem 
_ 
správce. SubjektY

Ósóonlcn uá'aitr mají právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajŮ.

Zjistí-li nebo budou_li'"" suulel*y osobních údajů domnívat, Že správce provádí zpracování

filicn osobních údajů v ro=póru s právními předpisy, mohou požádat správce o vysvětlenÍ,

a/nebo požádat, aby správce odstranil takto yzniklý stav.

{6. PŘíLoHY VÝa/Y

Příloha č, 1 - Závazný návrh smlouvy o dílo
příloha ě.2-čestné prohlášení o splnění zák]adni způsobilosti

Příloha č. 3 - Položkový výkaz výměr k oceněni
Příloha é. 4 - Rozhodnutí památkové péče

V Roudnici nad Labem, dne 15. 4.2O2a

[/
Mgr.[ffi?p*ora,
ředitelka mateřské školy

MArEŘ§Iú šxola PA§TELXA
ROUDNICE NAD LABEM

Libušina l067
Tel.: 416 83l l53
lčo: qg T 568
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