Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí, odbor RMÚP
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

II. výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,
IČ: 00278475,
DIČ: CZ00278475
zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou
jako veřejný zadavatel Vás vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem:

„Vrchlabí, ul. Slovanská - veřejné osvětlení“.
Ve smyslu ust. § 18 odst. 2 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, se pro toto řízení zákon o veřejných zakázkách nepoužije, a to
s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.
1) Druh a předmět veřejné zakázky :
Druh: veřejná zakázka na stavební a elektro práce
Předmět: předmětem zakázky jsou stavební a elektro práce vedoucí k odstranění
stávajícího veřejného osvětlení a vybudování nového. Práce budou provedeny dle
projektové dokumentace „Vrchlabí, ul. Slovanská – veřejné osvětlení“
vypracované projektantem – Lukášem Jiráskem, SOLLERTIA projektový ateliér,
Lipová 93, 541 01 Trutnov.
2) Doba a místo plnění veřejné zakázky :
Zahájení dodávky se předpokládá: listopad 2019
Ukončení dodávky nejpozději :
květen 2020
Místem plnění je ul. Slovanská ve Vrchlabí
3) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace :
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v příloze této výzvy včetně dodatečných
informací.
4) Lhůta a místo pro podání nabídek :
Lhůta pro podání nabídek: do 24.10.2019 do 9 00 hod.
Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele
-osobně na podatelně zadavatele nebo na kontaktním
místě
Kontaktní místo:
- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního
plánování
Kontaktní osoba:
- Hana Bajerová - tel. 499 405 334,
e-mail: bajerovahana@muvrchlabi.cz
Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené “návrh na uzavření
smlouvy - neotvírat”, s uvedením názvu „Vrchlabí, ul. Slovanská – veřejné osvětlení“.
Sdělení o výsledku zadání veřejné zakázky zadavatel oznámí nejpozději do 30.10.2019.

1

5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :
Uchazeč je povinen doložit splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o
oprávnění k podnikání v oboru s předmětem podnikání - montáž, opravy, revize a
zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, včetně výpisu z obchodního rejstříku
pokud je zapsán.
Doklady opravňující k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy
v prosté kopii. Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen na vyžádání
předložit originální doklady zadavateli k nahlédnutí.
Dalším předpokladem pro plnění veřejné zakázky je uvedení výčtu činností
obdobných tomuto zadání ve srovnatelném rozsahu a ceně realizovaných
uchazečem v posledních pěti letech.
6) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :
Zadavatel požaduje uvedení maximální ceny za kompletní a řádné provedení díla.
Konstrukce ceny bude obsahovat všechny práce potřebné k zajištění plnění díla.
7) Informace o termínu otevírání obálek
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se koná dne 24.10.2019 v 915 hod. v budově
Městského úřadu Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí – velká zasedací místnost, II.patro.
Uchazeč dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním jeho identifikačních údajů
a nabídkové ceny na shora uvedenou zakázku.
8) Další podmínky soutěže
Realizace zakázky je vázána na vydání stavebního povolení
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky soutěže, popřípadě zadávací řízení zrušit.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění díla
Jako součást nabídky je uchazeč povinen přiložit doplněný a podepsaný návrh
smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace.
9) Zadávací dokumentace obsahuje:
1. Titulní list zakázky
2. Doplnění zadání veřejné zakázky
3. Projektová dokumentace: „Vrchlabí, ul. Slovanská – veřejné osvětlení“
vypracovaná projektantem – Lukášem Jiráskem, SOLLERTIA projektový ateliér,
Lipová 93, 541 01 Trutnov.
4. Výkaz výměr
5. Návrh smlouvy o dílo č. 2019/17
6. SMĚRNICE č. 1-2009 – technické parametry geodetického zaměření
inženýrských sítí

Ve Vrchlabí dne 10.10.2019

Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí
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