Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

IČO
00600326
tel./fax: 515234410
e-mail: obecdyje@volny.cz

Obec Dyje vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu č. 20825001 Oprava střechy OÚ Dyje
1. Zadavatel:
Obec Dyje, čp. 128 PSČ 669 02 Znojmo, IČO 00600326
Zastoupená starostou obce panem Jiřím Staňkem
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
na stavební práce do 2. mil. Kč
 oprava střechy na budově obecního úřadu
 instalace nového hromosvodu na budově obecního úřadu
Zadávací dokumentace:
Podklady – položkový rozpočet opravy je k dispozici na Obecním úřadě v Dyji.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Zahájení díla:
Místo plnění:

květen 2020
Dyje

Ukončení díla: říjen 2020

4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. základní údaje o uchazeči
včetně doložení příslušných dokladů
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy ne
starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Splnění kvalifikace uchazeče prokazuje každý
uchazeč čestným prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů, které
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě
podpisu jinou osobou musí být úředně ověřená kopie zmocnění k tomuto úkonu opatřené
ověřeným podpisem statutárního zástupce, dále kopii výpisu z OR, příp. dokladu o
oprávnění k podnikání a originálem prohlášením o své ekonomické a finanční
způsobilosti, reference atp. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako
nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

II. nabídková cena v členění:
Celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH a to
 oprava střechy na budově OÚ + instalace nového hromosvodu
Údaje o nabídkových cenách uchazeč uvede v samostatném prohlášení podepsaném osobou
oprávněnou jednat za uchazeče a současně tyto údaje v odpovídajícím rozsahu
zapracuje do návrhu smlouvy se zadavatelem.
Ceny uvedené v nabídce budou považovány za závazné a nepřekročitelné. Součástí cen
musí být veškeré náklady spojené s provedením veřejné zakázky. V případě uzavření
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude celková nabídková cena stanovena jako
nejvýše přípustná.
Součástí nabídkové
ceny je rozpis (orientační) jejích
jednotlivých položek, které budou předmětem vyúčtování.

Celková nabídková cena může být měněna pouze, změní-li se rozsah předmětu
veřejné zakázky.
III. doba plnění zakázky.
Délka záruky za jakost a záruční podmínky, nebo vzor smlouvy s určením,
která stanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit.

IV. předložení návrhu smlouvy o dílo.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna vyvěšením na profilu zadavatele i na
oficiálních internetových stránkách obce Dyje(www.obecdyje.cz), jak ukládá
zákon o zadávání veřejných zakázek, kde je třeba dbát na ochranu osobních
údajů.
Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje v rámci zadávacího řízení zpracovává Obec Dyje na základě
právního titulu pro splnění smlouvy, resp. pro splnění právní povinnosti
(je-li postup v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním
znění) i přesto, že k uzavření smlouvy nemusí dojít. Poskytnutí osobních
údajů je nutné pro vyhodnocení zakázky a případně pro následné uzavření a
splnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů by nemohlo dojít k uzavření
smlouvy. Více o zpracovávání osobních údajů na webových stránkách
http://www.obec-dyje.cz/index.php?ID=105.
5. Hodnotící kritéria:
Nabídky budou hodnoceny zpravidla podle kritéria „nabídková cena“.
6. Platební podmínky:
Zadavatel může poskytnout zálohu do výše 50% z cenové nabídky. Zbývající
část ceny za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a
nedodělků.
7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek
výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Bližší informace o zakázce podá starosta Jiří Staněk, mob. 723729213.
8. Podání nabídek
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní
úřad Dyje č.p. 128, PSČ 669 02 Znojmo, do 17.2.2020, do 12.00 hod. v
zalepené obálce, označené:
„Výzva – č. 20825001
Oprava střechy OÚ Dyje“
NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ.

V Dyji dne 3.2.2020
………………………………………
starosta obce

