Město Vrchlabí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

III. Výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejný zadavatel:
Město Vrchlabí
sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475
vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Zádveří hlavního vstupu pavilonů C a D MŠ Letná 1249 “
Ve smyslu ust. § 31 zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 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 veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
předmět veřejné zakázky: přístavba zádveří hlavních vstupů pavilonů C a D
Celkový rozsah všech prací je stanoven touto výzvou k podání nabídek s jejími přílohami,
zejména projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a výkazem výměr .
2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín plnění :
předpokládaný termín plnění díla:

červenec – srpen 2021

Závazné termíny plnění díla :
-

zahájení plnění díla dle této smlouvy ke dni 1.7.2021.
dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a
převzetí díla do 22.8.2021

v rámci celkového termínu plnění díla objednatel požaduje:
provádění stavebních prací v interiérech budov MŠ v termínech od 12.7.2021 do
1.8.2021 a od 16.8.2021 do 22.8.2021
v termínu od 2.8.2021 do 15.8.2021 umožnit plný provoz MŠ.
Místo plnění: Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249 – pavilony C a D
3) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup
na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem.
4) Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se koná dne 12. dubna 2021 od 09:00 do 09:30 –
zájemci se ohlásí předem - kont. osoba p. Zlatník (tel.: 737 506 540).
5) Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: do 16. dubna 2021 do 9.00 hod.

Místo pro podání nabídek - poštou na adresu
Město Vrchlabí
Odbor školství a kultury
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
- osobně v podatelně Městského úřadu Vrchlabí
Úřední doba: http://www.muvrchlabi.cz/kontakty/os-10/p1=1599
Kontaktní osoby:
Renata Albrechtová - tel.: 499 405 316, 604 423 292
Eva Mikšíková – tel.: 499 405 315
Ve věcech technických:
Luboš Zlatník - tel.: 499 405 370, 737 506 540
Nabídka se považuje za doručenou okamžikem jejího označení příjmovým razítkem
podatelny Městského úřadu Vrchlabí. Tato podmínka platí i pro nabídky doručované
prostřednictvím provozovatele poštovních či obdobných služeb.
6) Obsah a forma nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
- vyplněný titulní list nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v prosté kopii)
- seznam obdobných plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, obsahující
kontaktní údaje objednatele
- podrobná specifikace materiálu (vlastnosti, způsob údržby, složení, výrobce)
- doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace
Nabídku je povinen dodavatel předložit písemně, v českém jazyce, v uzavřené obálce zvenku
označené názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče a výrazným nápisem „VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT – MŠ Letná - šatny“.
7) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Nabídková cena musí být cenou maximální za kompletní a řádné provedení díla a musí
zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (oba
pavilony). V zadání je k doplnění rozpočet na pavilon C, pavilon D je identický.
- Nabídková cena musí zahrnovat i požadavky vzešlé z vyjádření HZS KHK a KHS KHK.
- Veškeré ostatní související náklady, které nejsou v soupisu prací uvedeny jako
samostatná položka, musí dodavatel zahrnout do položek v soupisu prací obsažených.
- Nabídkovou cenu je povinen uchazeč uvést jako cenu bez DPH, DPH a cenu celkovou s
DPH.
8) Hodnotící kritéria
Základními hodnotícími kritérii zakázky jsou nabídková cena, reference, doba realizace a
záruka na dílo. Tyto kritéria mají při hodnocení nabídky stejnou váhu. Nabídky budou
hodnoceny k tomu určenou pracovní skupinou, která o výsledku hodnocení vypracuje
zápis s příslušným odůvodněním.
9) Ostatní požadavky zadavatele:
- zahájení plnění díla do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději však do
1. června 2021
10) Další podmínky zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky veřejné zakázky,
popř. ji zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.
- Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění díla.
- Dodavatel dává podáním nabídky souhlas s případným zveřejněním údajů z jeho
nabídky týkajících se jeho identifikace a nabídkové ceny. Zadavatel oznámí všem
dodavatelům výsledek posouzení jejich nabídky nejpozději do 1. května 2021.
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Pokud uchazeč s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu o dílo ve stanovené
lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka
byla hodnocena v pořadí jako druhá. Stejné právo si zadavatel vyhrazuje v případě
odstoupení jedné ze smluvních stran od uzavřené smlouvy o dílo.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná a musí být
doručena na adresu kontaktní osoby ve lhůtě do 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. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí tuto lhůtu dodržet.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle
zadavatel současně všem účastníkům výběrového řízení

11) Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří:
• Tato výzva
• Titulní list nabídky
• Návrh smlouvy o dílo
• Projektová dokumentace
• Vyjádření KHS KHK
• Vyjádření HZS KHK
• Výkaz výměr
Ve Vrchlabí dne 01. dubna 2021
„otisk úředního razítka“
v.r.

Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí
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