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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název zakázky:

„Výměna oken a venkovních dveří na budově jídelny B. Smetany,
Lanškroun“

1. Preambule
Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována ve smyslu „Pokynu pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ jako podklad pro podání nabídek vyzvaných účastníků v rámci
zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena
nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou
použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo
pojmy řídit pouze přiměřeně.

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny oken a venkovních dveří na budově Školní jídelny
MADORET Lanškroun, B. Smetany 493, který je v majetku Města Lanškroun za účelem snížení tepelných
ztrát v tomto objektu, dle podmínek zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
2.1. Vybraný dodavatel dle potřeby sám na vlastní náklady zajistí (související činnosti):
•
•
•
•
•

Ochranu a zajištění staveniště proti krádežím
Bezpečnost osob a ochranu majetku v průběhu realizace zakázky
Úklid po dokončení stavby
Opatření k zajištění pořádku, udržování přístupových cest, ochrany životního prostředí včetně evidence a řádné likvidace odpadů
Opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
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2.2. Zadávací dokumentace obsahuje:
•
•
•
•

Výzvu k podání nabídky
formulář – Krycí list nabídky (příloha č.1) a Čestné prohlášení (příloha č. 2)
Technické podmínky, specifikaci a výpis prvků (příloha č.3)
Návrh smlouvy o dílo

Uchazečům, kteří si požádají o poskytnutí zadávací dokumentace, bude tato zaslána elektronickou
poštou. Žádost o poskytnutí dokumentace může účastník zaslat poštou nebo si ji vyžádat elektronicky na
adrese madoret@madoret.eu.
2.3. Požadavek zadavatele, návrh základních obchodních podmínek:
•
•

Návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace, vymezuje budoucí rámec smluvního
vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat
jeho úpravu, doplnění nebo změnu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění ještě před podpisem smlouvy o dílo.

3. Doba a místo plnění zakázky:
Zadavatel předpokládá plnění zakázky po podpisu smlouvy o dílo v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
Přesný termín realizace bude dohodnutý před podpisem smlouvy o dílo, dodavatel k tomu předloží
harmonogram prací. Zadavatel upřesní termíny plnění podle nutnosti realizace zakázky na 1.NP, 2.NP a
3.NP budovy. Termín realizace do návrhu SOD v podané nabídce proto není nutné vyplňovat.

4. Prokázání způsobilosti:
Dodavatel je povinen splňovat základní způsobilost v rozsahu uvedeném v § 74 zákona. Splnění základní
způsobilosti prokazuje prohlášením (vzor viz. příloha č.2).
Profesní způsobilost prokazuje účastník podle § 77 zákona předložením kopie
a) kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
b) kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

5. Požadované náležitosti nabídky:
Nabídky budou předloženy elektronicky v systému E-Zak v termínu do 31. 3. 2022, do 13,00 hod.
.
Nabídka musí obsahovat :
• „Krycí list nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace. Cena bude uvedena v členění bez
DPH, DPH, včetně DPH
• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
• Doklady prokazující profesní způsobilost (kopii živnostenského listu a kopii výpisu z obchodního
rejstříku)
• Nabídkovou cenu, podloženou kalkulací (rozpočty). Nabídková cena musí krýt veškeré náklady s
kompletním provedením zakázky tak, aby byla plně funkční a v souladu s platnými předpisy v době
plnění
• Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
• Ověřené reference z již realizovaných akcí. Požadovány jsou alespoň dvě ověřené reference dokládající kvalitně a včasně odvedené práce s výměnou výplní otvorů na městském majetku.
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6. Způsob hodnocení nabídek:
Předložené nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH, která
musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase plnění. Dodavatel musí současně splňovat technické podmínky
zadavatele, stanovené v této výzvě a v zadávací dokumentaci.

7. Další informace zadavatele:
Po předchozí domluvě umožní zadavatel prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a soutěž zrušit a to i bez uvedení důvodu.
Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží kopii čestného prohlášení či kopii dokladu o pojištění
škod způsobených při výkonu činnosti.

Pavlína Tovtiková
ředitelka ŠJ Madoret

Stránka 3 z 3

