Dle seznamu oslovených

Zastupující Obec Lány
Na základě Plné moci
V Ústí nad Labem 28.1 2019

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
1. Zadavatel:
Název
Sídlo:
IČ:
DIČ
zastoupený:
kontakt:

OBEC LÁNY
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
00243981
CZ0243981
Karel Sklenička, starosta obce
Telefon:
(+420) 313 502 041,
E-mail:
info@obec-lany.cz

2. Název zakázky:

„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání
v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech“
3. Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)
3. 1. Předpokládaný objem veřejné zakázky
780 000 Kč bez DPH (objem zakázky byl stanoven na základě zpracované Projektové dokumentace
autorizovanou osobou
3. 2. Financování veřejné zakázky
zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Lány s podporou z dotačního titulu IROP
Infrastruktura základních škol SVL
3. 3. Uveřejnění Veřejné zakázky
Profil zadavatele a webové stránky obce Lány:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00243981a http://www.obec-lany.cz/
4. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro doručení nabídek
Otevírání obálek

13.2 2019 v 12:30 hodin
13.2 2019 v 13:15 hodin

5. Místo pro podání nabídky:
OBECNÍ ÚŘAD LÁNY - podatelna
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
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6. Předmět zakázky:
Jedná se o změnu dokončené stavby základní školy ve vlastnictví obce Lány dle Projektové dokumentace:
Generální projektant: PlanPoint, s.r.o.
Sportovní 823⁄14, Praha 10, 101 00
Zodpovědný projektant projektové části: Ing. Bc. Filip Fritscher - ČKAIT 1201799
7. Kritéria hodnocení:
Ekonomická výhodnost nabídky
1.
Nabídková cena v Kč bez DPH
2.
Délka doby realizace v týdnech

váha 80%
váha 20%

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:
Viz Zadávací dokumentace
8. Způsob jednání s účastníky:
Viz Zadávací dokumentace
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Zadávací dokumentace
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu (příloha ZD) , podrobně viz Zadávací dokumentace
11. Doba a místo plnění zakázky:
Místo plnění veřejné zakázky
Obec Lány - Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Termín realizace: předpoklad: (26.6 2019 – VIII / 2019)
LIMITNÍ TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY: 31.8 2019 (důvodem je zahájení školního roku)
12. Požadavky na varianty nabídek:
zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
13. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 4 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu osoby
pověřené zastupováním zadavatele ve věci zadávacího řízení: Ing. Alexandra Vrbová (kancelář) Havířská
346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com Tel: 737 262 684
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel do 2 pracovních
dnů od obdržení žádosti prostřednictvím profilu zadavatele
Zadavatel může poskytnout dodavatelům potřebné informace k zadávací dokumentaci bez předchozí
žádosti.
14. Požadavky na prokázání kvalifikace: Viz Zadávací dokumentace
1) základní kvalifikační kritéria prokazuje předložením čestného prohlášení
2) profesní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku
b) dokladu o oprávnění k podnikání- živnostenský list
c) dokladu o autorizaci v oboru pozemní stavby (minimální úroveň je autorizovaný technik)
3) technická kvalifikace prokazuje předložením
seznamu minimálně 3 obdobných zakázek – pozemní stavby
4) Ekonomická způsobilost prokazuje předložením
čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku
15. Obchodní podmínky: viz samostatná příloha ZD - vzor smlouvy
16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Účastník v nabídce doloží seznam všech poddodavatelů včetně specifikace té části zakázky, kterou bude
poddodavatelem zajišťovat; za pod-dodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným
dodavatelem. Přesáhne-li podíl plnění veřejné zakázky poddodavatelem 30 % výše nabídkové ceny, je
dodavatel povinen do nabídky vložit smlouvu o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem.
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17. Ostatní informace:
zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního předání a
převzetí dokončeného díla
18. Přílohy:
Zadávací dokumentace – textová část
Projektová dokumentace
Výkaz Výměr
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení
Návrh smlouvy – obchodní podmínky

Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.

Děkujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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