Obec Roztoky u Jilemnice
Výzva k podání nabídky na splnění zakázky malého rozsahu
k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., v platném znění

Název akce :

Výstavba multifunkčního sportoviště v obci Roztoky u Jilemnice

Místo :

Roztoky u Jilemnice
1. Identifikační údaje zadavatele

Název :
Sídlo :
IČ :
Statut.zástupce :

Obec Roztoky u Jilemnice
512 31 Roztoky u Jilemnice čp.240

00276081
p.Osvald Süss, starosta obce

Zadavatel zpracoval tuto výzvu k podání nabídky s cílem zajistit transparentní, nediskriminační
a hospodárné zadání veřejné zakázky.
2. Předmět zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na kterou se nevztahuje povinnost provést
zadávací řízení dle zákona.
Předmětem zakázky je výstavba multifunkčního sportoviště na ppč. 1066/9 v k.ú. Roztoky u Jilemnice.
Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Jiří Pavlů,
512 03 Libštát 271, v 03/2016, a výkaz výměr od téhož projektanta..

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,6 mil. Kč bez DPH.

4. Doba plnění zakázky
Zahájení plnění :
Ukončení plnění :

1.9.2016
15.11.2016

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje předložit :
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle vzoru - příloha č.2)
- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence (živnostenský
rejstřík apod.) – profesní kvalifikační předpoklad

6. Další požadavky zadavatele
1) Smluvní záruka na provedené dílo min. 60 měsíců
2) Zadavatel si vyhrazuje právo dodávky a montáže stožárů osvětlení
3) Zadavatel nebude poskytovat zálohy

4) Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, splatnost faktur bude 14 dnů od doručení
Výše uvedené požadavky budou zahrnuty do návrhu smlouvy o dílo (čl. 9, bod d))

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení
a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů.
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč bez DPH.
Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nepřísluší uchazečům žádné opravné
prostředky.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek :
Místo pro podání nabídek :

do 15.8.2016 do 12:00 hod.
Nabídky je možno doručit poštou (přijetí do 15.8.2016) na adresu
zadavatele tj. Obec Roztoky u Jilemnice, 512 31 Roztoky u Jilemnice
čp. 240 nebo osobně na tutéž adresu.

9. Požadavky na zpracování nabídky
Předložená nabídka musí obsahovat :
a)
b)
c)
d)

Vyplněný „Krycí list nabídky“ (dle vzoru - příloha č.1)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle vzoru - příloha č.2)
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu
Návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem a uchazečem

Nabídku požadujeme zasílat (předávat) v uzavřené obálce nadepsané NABÍDKA - „Multifunkční
sportoviště – Roztoky u Jilemnice”. Na obálce bude dále uvedeno jméno/název uchazeče.

9. Práva zadavatele, ostatní
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli před podpisem smlouvy.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zástupce pro organizaci zakázky :

Ing.Marek Tůma, Jana Harrracha 191, 514 01 Jilemnice
mob.: 604242131, e-mail: tumamarek@seznam.cz

Přílohy:
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3 - Projektová dokumentace stavby vč. výkazu výměr v el. podobě

Roztoky u Jilemnice dne 22.7.2016
Osvald Süss
starosta obce Roztoky Jilemnice

