OBEC

PLAVY

okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký
IČ: 00 262 510  468 46 Plavy 186  483 398 124  775 238 242
mailto: obec@ plavy.cz
www.plavy.cz IDDS: sgabjgp
_______________________________________________________________
v Plavech dne 28.06.2019
čj. 212/2019/PL

V Ý Z V A A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY
veřejného zadavatele k podání cenové nabídky, zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, /dále jen „zákon“/
při dodržení zásad
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona

Sokolovna Plavy, stavební úpravy- III. etapa
„Sokolovna - Oprava fasády + drenáže na SZ straně +
odstranění přístavby na SV straně“
I.

Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel
Právní forma
IČ
DIČ
Sídlo a doručovací adresa
Osoba oprávněná k jednání:

OBEC PLAVY
územně samosprávný celek – obec
00 262 510
CZ 00 262 510
468 46 Plavy 186
Ing. Milan Hloušek
kontakt: hlousek@plavy.cz, 602 773 602, 483 398 190
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800
sgabjgp
www.plavy.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262510

Bankovní spojení :
IDDS :
web :
Profil zadavatele:

II. Druh, předmět a místo plnění veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

poptávkové řízení mimo režim zákona v souladu s Pravidly Obce Plavy pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky

Sokolovna - Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na
SV straně
Budova sokolovny čp. 140 na stpč. 1035 kú. Plavy
45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení

Místo plnění zakázky:
Kód CPV zakázky

Podrobný popis zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v
- Technické zprávě zpracované Ing. Petrem Hynkem, Krkonošská 638, 468 41 Tanvald (včetně dodatku č.1)
- Výkazu výměr
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
III. Termín realizace zakázky

neuvedeno

Předpokládané datum zahájení prací
Předpokládané datum předání zakázky zadavateli

ihned po podpisu smlouvy
8.11.2019

IV. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Datum odeslání a zveřejnění výzvy:

28.6.2019

Konec lhůty pro podání nabídek:

pondělí 15.07.2019 v 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky

Obecní úřad Plavy, 468 46 Plavy 186
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Způsob podání nabídky
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo
podat osobně na podatelně Obecního úřadu
v Plavech čp. 186 v úřední dny pondělí + středa 7,30–11,30 a 12,30–17,00 hod. nebo v ostatní dny po předchozí
telefonické dohodě na čísle 483 398 124 nebo 775 238 242.
Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením „Sokolovna - oprava fasády + drenáže na SZ straně +
odstranění přístavby na SV straně“ a upozorněním „neotvírat“.
V.

Zadávací dokumentace

1. Součásti zadávací dokumentace:

Technická zpráva (včetně přílohy č.1)
Slepý výkaz výměr
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Prohlášení k podmínkám výběrového řízení
2. Písemná výzva a zadávací dokumentace včetně příloh bude odeslána konkrétním uchazečům datovou
schránkou.
3. Písemná výzva a zadávací dokumentace bude dále zveřejněna na webu obce https://www.plavy.cz/urad2/dokumenty/finance/vz-a-dotace/ a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262510
4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou zveřejněny na webu obce https://www.plavy.cz/urad2/dokumenty/finance/vz-a-dotace/ a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262510, a
dále budou elektronicky zaslány všem uchazečům, kterým budou poskytnuty ostatní součásti zadávací
dokumentace.
VI. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
VII. Závazný požadavek na obsah a strukturu nabídky
Z důvodu přehledného posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje dodržení zpracování nabídky takto:
• nabídka bude předložena v tištěné formě v jednom originále a v jedné kopii v českém jazyce;
• všechny listy tištěné nabídky vč. příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou; nabídka bude
svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy;
• struktura nabídky – řazeno posloupně:
1. Krycí list nabídky (příloha č.1)
2. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č.2)
3. Prohlášení k podmínkám výběrového řízení (příloha č.3)
4. Návrh Smlouvy o dílo bude podepsán oprávněnou osobou na formuláři zadavatele
5. Vyplněný výkaz výměr /na formuláři zadavatele/
6. Seznam alespoň 2 stavebních zakázek obdobného charakteru a rozsahu provedených uchazečem
za posledních 5 let / práce s architektonickými prvky budovy
7. Výpisu z OR a Živnostenský list (kopie)
8. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele (kopie)
•
nabídková cena bude stanovena bez DPH jako cena nejvýše přípustná;
•
varianty nabídky zadavatel nepřipouští!
VIII.

Obchodní a platební podmínky

1.
2.
3.

Požadované plnění bude zhotovitelem poskytnuto na základě uzavřené smlouvy o dílo.
Na plnění veřejné zakázky není možné poskytnout zálohu.
Platba proběhne výhradně v českých korunách, bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele
uvedený ve smlouvě o dílo.
Splatnost faktury je stanovena na 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Bude-li zhotovitel plátce DPH, bude platba v režimu přenesené daňové povinnosti – daň spočítá a odvede
Obec Plavy.
Uzavřená smlouva se zhotovitelem bude vedena na veřejně přístupném portálu.
Součástí smlouvy bude závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.

4.
5.
6.
7.

IX.
Práva zadavatele
Zadavatel
1.
si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách;
2.
vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje;
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3.
4.
5.
6.

nevrací podané nabídky a nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;
neposkytuje zálohu;
si vyhrazuje právo omezit rozsah zakázky nebo zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu;
uchazeč je vázán svou nabídkou 30 kalendářních dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek

X.

Prohlídka místa plnění bude umožněna všem uchazečům ve středu 3.7.2019 a v pondělí 8.7.2019
v 8:hod. Sraz na OÚ Plavy.

Děkujeme za zpracování a předložení cenové nabídky i čas věnovaný této výzvě.
S pozdravem
Ing. Milan Hloušek
starosta obce

Ing.
Milan
Hloušek

Digitálně
podepsal Ing.
Milan Hloušek
Datum:
2019.06.28
14:18:45 +02'00'
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