Výzva k podání nabídek
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016 Sb. v platném znění
vydané obcí Záchlumí ve smyslu citovaného zákona.

Název veřejné zakázky

„Renovace školní kuchyně“

Předmět veřejné zakázky služba, stavební práce
dodávka nebo stavební práce):

Datum vyhlášení zakázky

19.9.2017

Název zadavatele:

Obec Záchlumí

Sídlo zadavatele

Záchlumí 17, 349 01 Stříbro

Jméno, případně jména, a příjmení
osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon a e-mailová
adresa:

Šárka Trávníčková, starostka obce
tel: +420 724 185 119
e-mail: starosta@zachlumi.cz

IČO zadavatele

00573621

Jméno, případně jména, a příjmení
kontaktní osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a e-mailová
adresa:

Mgr. Markéta Zabloudilová, MBA
tel: +420 605 518 616
e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

18.10.2017 do 11:00 hodin

Místo pro podávání nabídek:

Nabídky se podávají na adrese:
Obecní úřad Záchlumí
Záchlumí 17
349 01 Stříbro

Termín a místo pro otevírání obálek 18.10.2017 od 16:00 hodin
Zasedací místnost Obecního úřadu Záchlumí
Záchlumí 17, 349 01 Stříbro
Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy dispozice kuchyně v MŠ
Záchlumí včetně zažizovacích předmětů ZTI s vyhotovením
nových elektroinstalací a odvětrání digestoří. V nové dispozici
kuchyně bude po dokončení stavebních prací umístěno část
stávajícího vybavení interiéru a část bude nová. Konkrétní stavební
práce: bourací práce, demontáž a navrácení kazetového podhledu
pro nový vnitřní rozvod vody, osazení nového překladu, vybourání
otvorů, vyzdění nových příček, oprava stávajících omítek, úprava
stávajících inženýrských sítí, položení obkladů a dlažeb, osazení
nových a stávajících zařizovacích předmětů, výmalba, atd.
Podrobněji projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci
včetně kompletní zadávací dokumentace je možné si vyžádat od
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kontaktní osoby: Mgr. Markéty
marketazabloudilova78@seznam.cz

Zabloudilové,

e-mail:

Prohlídka místa plnění:

Středa 4.10.2017 v termínu od 14:00 – 15:00 hodin v
místě stavby
(MŠ Záchlumí).

Předpokládaná hodnota zakázky v
Kč (bez DPH):

1.000.000,- Kč bez DPH

Typ veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, která se řídí dle § 6 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

Časový harmonogram plnění /
zadávací lhůta zakázky:

• Harmonogram

plnění je povinnou součástí podání
nabídky a bude závazný jako příloha Smlouvy o
dílo;
• Zadávací lhůta: 90 dnů

Místo dodání/převzetí plnění:

Obecní úřad Záchlumí
Záchlumí 17, 349 01 Stříbro

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání splnění
základních kvalifikačních
předpokladů dodavatele:

Čestné prohlášení, které je přílohou č. 4 Zadávací
dokumentace

Požadavky na prokázání splnění
profesních kvalifikačních
předpokladů dodavatele:

• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán;
• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
Ne starší než 90 dnů.

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v jednom originále v českém jazyce v uzavřené obálce
na adresu: Obecní úřad Záchlumí, Záchlumí 17, 349
01 Stříbro.
Podrobněji viz., Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování
nabídky:

Pokyny pro zpracování a členění nabídky jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Jiné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku
malého rozsahu.
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• Zadavatel nepřipouští variantní řešení
• Zájemcům ani uchazečům nevzniká vůči zadavateli
jakýkoliv nárok, např. na přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu, na podání námitek proti rozhodnutí
zadavatele, apod.
• Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve
veřejné zakázce.
Způsob financování

Přílohy

Realizace díla je závislá na přidělení finančních
prostředků z Plzeňského kraje a vydání Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace.
Podrobněji viz zadávací dokumentace str. 3.
P1_Krycí list nabídky;
P2_Položkový rozpočet akce
P3_Návrh smlouvy o dílo;
P4_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů;
P5_Ostatní čestná prohlášení uchazeče
P6_Projektová dokumentace stavby

V Záchlumí dne 19.9.2017
…………………………….…….
Šárka Trávníčková, starostka obce
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