VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
ZADAVATEL:
Obec Libňatov
542 36 Libňatov 148
IČ: 00278084
DIČ: CZ00278084
Zastoupený Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce
Tel. č: +420 720 562 139
e-mail: obec.libnatov@seznam.cz

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Kulturní dům Libňatov“
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále také jen „ZZVZ“)

PODROBNÉ INFORMACE ZADAVATELE NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Druh zakázky:

Zakázka na stavební práce

Specifikace plnění:

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce topení a elektřiny
v Kulturním domě Libňatov, čp. 25, včetně souvisejících stavebních prací.
Zakázka bude realizovaná dle rozpočtu, který je přílohou této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky:

5.200.000 Kč vč. DPH

Základní hodnotící kritéria: Základním parametrem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kritéria:

1. Nejnižší nabídková cena

Maximálně přípustná doba plnění zakázky:

březen 2022

-

váha: %

Místo plnění předmětu zakázky:

Libňatov, čp. 25

Zadavatel zadává tuto zakázku transparentním, přiměřeným, nediskriminačním způsobem a
zajišťuje tak rovné zacházení se všemi zájemci.

I.

Rozsah veřejné zakázky

1. Rozsah zakázky je stanoven položkovým rozpočtem, který je součástí této výzvy. Účastník
řízení může podat nabídku na základě softwarového programu jiné společnosti s tím, že
garantuje totožný obsah položek.
2. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
3. Veškeré doplňující dotazy a odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách, kde je
uveřejněna současně také tato výzva.
4. Veškerá komunikace ohledně zadávacího procesu bude vedena pouze písemnou formou.
5. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
6. Návrh smlouvy tvořící přílohu této Výzvy bude součástí nabídky.

II.

Lhůta a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 04.08.2021 v 17.00 hodin.
Zájemce může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu
Obec Libňatov, 542 36 Libňatov 148 v době úředních hodin.
Zadavatel stanovuje, že podání elektronickou cestou není pro tuto zakázku možné.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 17.00 hodin.
Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a
označené „Kulturní dům Libňatov – NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci!

III.

Datum a místo, kde se bude jednání konat

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční 04.08.2021 v 17.00 hodin a bude neveřejné.

IV.

Požadavky na obsah nabídky

Uchazeč o plnění díla:
1. Vyplní Krycí list nabídky,
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2. Identifikuje dodavatele tímto: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa. IČ, DIČ
(bylo-li přiděleno), telefon, e-mail, jméno osoby, která bude oprávněná jednat jménem
dodavatele, bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
3. Vyplní nabídku v českém jazyce,
4. Podepíše a předloží návrh smlouvy (podpis uvede oprávněná osoba k jednání),
5. Sdělí výši nabídkové ceny tím, že předloží oceněný položkový rozpočet prací a dodávek,
6. Konkretizuje termín realizace, případně připraví harmonogram prací,
7. Prokáže profesní způsobilost takto:
- přiloží Čestné prohlášení o tom, že je způsobilý být dodavatelem zakázky, tzn., že
splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ;
- přiloží výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, autorizace (nebo jiný
dokument totožného významu);
- přiloží seznam referenčních zakázek (alespoň 3 zakázky),
8. Zajistí, že všechny listy související s nabídkou budou od sebe neoddělitelné (pro tyto účely
rozumí se také použití kancelářské sponky).
9. Podepíše všechna dodávaná prohlášení.
10. Doloží další dokumenty, které vytvoří nabídku zájemce (kopii certifikátů použitých
materiálu, apod.).
Zadavatel požaduje řazení dokumentů v nabídce dle tohoto seznamu.

V.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

1. Cena musí být uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, zvlášť bude
vyčíslena výše DPH, zvlášť bude vyčíslena nabídková cena v Kč vč. DPH.
2. Nabídková cena je považována za celkovou a nepřekročitelnou po celou dobu realizace. jedná
se o cenu nejvýše přípustnou.
3. Pokud vzniknout na stavbě případně vícepráce či méněpráce, budou tyto odsouhlaseny
předem.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu, který tvoří přílohu této výzvy.
Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, ze
zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.
Platební podmínky:
Zadavatel na základě odvedených prací poskytne maximálně jednu zálohovou platbu dle
dodaného soupisu prací.
Konečná platba za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, jehož splatnost
bude stanovena na 30 dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové
údaje budou uváděny v této měně.
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VI.

Zadávací podklady

1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky.
Položkový rozpočet.
Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů.
Návrh smlouvy o dílo.

Zájemci budou na základě e-mailové žádosti podklady elektronicky doručeny.
Případné další dotazy zodpoví kontaktní osoba na výše uvedeném telefonním čísle.
Případná prohlídka staveniště je možná po telefonické dohodě.

VII.

Způsob hodnocení a následného jednání se zájemcem

Jednání bude probíhat bez účasti zájemce.
1.
2.
3.
4.
5.

Zadavatel (nebo jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou.
Zadavatel provede kontrolu kvalifikace ve smyslu bodu IV. této výzvy.
Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě kritérií pro přidělení
zakázky.
Zakázka bude přidělena zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
Zadavatel zašle všem zájemcům oznámení o přidělení zakázky, které bude obsahovat
pořadí jednotlivých zájemců.

VIII. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně zcela zrušit zadání
této zakázky bez udání důvodu.
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast k této výzvě.
Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě nepřidělení
zakázky.
Zadavatel nebude zájemcům jejich nabídky vracet.
Účastník výběrového řízení může v rámci této zakázky podat pouze jednu nabídku.
Účastník, který podal nabídku do výběrového řízení, nemůže být zároveň
subdodavatelem jiného účastníka výběrového řízení.
V případě shodné nabídkové ceny účastníků soutěže s nejnižší nabídkou, bude dodavatel
vybrán náhodně při osobní účasti oprávněných zástupců, jichž se tento výběr týká.
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Přílohy:
Příloha č. 1.
Příloha č. 2.
Příloha č. 3.
Příloha č. 4.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Výkaz výměr (položkový rozpočet)
Návrh smlouvy o dílo

V Libňatově, dne 16.07.2021.

Bc. Jaroslav Pich, starosta
otisk úředního razítka
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