Město Krásno
Radniční 1, Krásno PSČ, 357 31
Zasílá

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK
k průzkumu trhu na zakázku malého rozsahu na dodávku

„Výměna oken čelní stěny kulturního domu
č.p. Náměstí 13“
1. Identifikační údaje o zadavateli, úvodní informace
1.1. Zadavatel:

Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Město Krásno
Radniční 1, Krásno PSČ, 357 31
005 73 167
Josef Havel, starosta města
starosta@mesto-krasno.cz, tel. 608936137

1.2.

Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Tato výzva
není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání
podlimitní veřejné zakázky.

1.3.

Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách.

1.4.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto výběrovým podmínkám.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude
se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám,
může to být důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele z
výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k
zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat
vyřazení jeho nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

1.5.

- Obsahuje-li tato výzva požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, výrobky nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
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- Dodavatel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů do objektů dotčených
projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a
jeho financováním po dobu stanovenou závaznými předpisy upravujícími oblast
zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené
výše.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat
dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve lhůtě alespoň 2 dny před koncem
lhůty pro podání nabídek a to u pověřené osoby zadavatele. Dodatečné informace
budou poskytovány přednostně elektronicky a budou zveřejněny na webu zadavatele.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření
smlouvy. O zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.
- Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které
zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout
všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.
- Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení
nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

2. Vymezení předmětu zakázky
2.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž oken na akci :
„Výměna oken čelní stěny kulturního domu č.p. Náměstí 13“
Jedná se o vybourání a likvidaci starých oken, výrobu, dodávku a montáž nových oken dle
specifikace v příloze č.1. a zednické začištění. Prohlídka na místě v termínu po dohodě
s pracovníky města.
2.2

Specifikace:
Předmětem veřejné zakázky je výměna oken čelní stěny kulturního domu č.p. Náměstí
13., s tím, že:
- Uchazeč předloží po konzultaci se zadavatelem vyplněný Krycí list nabídky (příloha
č.1.), Nabídku včetně ocenění (příloha č.2.)
- Rozsah prací provedených v rámci realizace bude upřesněn dle skutečného provedení
stavby
- Práce neuvedené v položkovém rozpočtu, ale přímo související s uvedenými
položkami považuje zadavatel za součást těchto položek.
- Jakékoli změny výměr, či jiné před započetím nepředpokládané práce, které
neobsahuje položkový rozpočet, budou před jejich provedením zaneseny do
stavebního deníku a do položkového rozpočtu doplněny konečné ceny za jejich
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provedení. Dokud nebude rozsah a cena nepředpokládaných prací přesně určena, je
zhotovitel povinen práce přerušit a zadavatel o tuto případnou prodlevu prodlouží
dobu realizace. V případě nedodržení tohoto ustanovení zhotovitelem nebudou
provedené práce, které nejsou součástí nabídkového položkového rozpočtu, ani nejsou
předem odsouhlaseny, zadavatelem uhrazeny.
2.3
Zakázka nemá dílčí nezávislé části. Zájemce o plnění zakázky podává nabídku na celé
plnění veřejné zakázky.

3. Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH. Zadavatel stanoví
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu.
Nejvhodnější nabídkou, která splňuje zadávací podmínky je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prověří zadavatel u vítězné firmy
kontrolou v obchodním rejstříku a doložením v těchto bodech:
- nahlédnutím do obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- prověří, zda je uchazeč oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
živnostenské oprávnění či licenci,
- požádá zhotovitele o doložení dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění
veřejné zakázky nezbytná podle platných právních předpisů.
- pokud uchazeč nebude mít dostatečné kvalifikační předpoklady, bude jeho nabídka
vyloučena a osloven další uchazeč v pořadí.
- způsobilým není uchazeč, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

5. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídky doporučujeme předložit v tomto členění:
5.1

Krycí list nabídky – jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář (příloha
č. 1 této zadávací dokumentace).
Cenová nabídka dle přílohy č.2. - účastník ve své nabídce předloží kalkulaci
nabídkové ceny. Cenová nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za účastníka. Cenu za dodávku požadujeme rozdělit na částku bez DPH,
vyčíslení DPH a celkový součet. Splatnost faktur bude max. 14 dní. Zadavatel
připouští po podpisu smlouvy poskytnutí záloh na plnění zakázky v jejím průběhu po
provedení části prací v odpovídající hodnotě ve výši do 90% z celkové ceny díla
(záloha na výrobu oken bude poskytnuta dle standardního postupu výrobce).

5.2

Profesní způsobilost – prověří zadavatel nahlédnutím do obchodního rejstříku
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6. Místo pro podávání nabídky a doba, v níž lze nabídky podat
6.1
V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo zaslat
doporučeně poštou či jinou kurýrní službou, na adresu:
Město Krásno
Radniční 1,
357 31 Krásno
6.2
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 07. 01. 2020, do 13:00 hodin. Za čas podání
nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Předpokládaný termín zahájení plnění: 24.2. 2020
Závazný termín předání veřejné zakázky: 31.3. 2020
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením vyhodnocení výzvy
k podání cenové nabídky a podepsáním smlouvy s dodavatelem.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: zadavatel neuvádí
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce a na přední straně označena:
NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
Výměna oken čelní stěny kulturního domu č.p. Náměstí 13
Na obálku je možné uvést také adresu účastníka, na kterou je možné zaslat případné
oznámení, jelikož nabídky, doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou
otevírány ani hodnoceny.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém
jazyce. Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla
zabezpečena proti manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.
Nedílnou součástí nabídky je podepsaná smlouva o dílo. (příloha č.3)
V Krásně, dne 20. 12. 2019.

Josef Havel
Starosta města

Přílohy
1.
2.
3.

Krycí list nabídky
Specifikace oken a cenová nabídka
Smlouva o dílo
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