VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato
výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní
veřejné zakázky.

Identifikační údaje
zadavatele:

Město Valašské Meziříčí
sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
zastoupené: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

Odpovědná osoba
zadavatele:

JUDr. Alena Schattke, vedoucí Odboru majetkové správy
tel: 571 674 310, email: schattke@muvalmez.cz

Kontaktní osoba
zadavatele:
Název veřejné
zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Lhůta pro podání
nabídky:

Ing. Pavel Vanduch, referent Odboru majetkové správy
Tel: 571 674 304, email: vanduch@seznam.cz
ZŠ Křižná – Oprava vodovodních rozvodů
Stavební práce
18. 5. 2022 v 8:00

Způsob podání
nabídky:

V elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Předpokládaná
hodnota:

1.300.000,- Kč bez DPH

Zásady odpovědného
zadávání (§ 6 odst. 4
ZZVZ):

Předmět veřejné
zakázky:

Doba plnění veřejné
zakázky:
Místo plnění veřejné
zakázky:
Údaje o způsobu
hodnocení nabídek:
Požadavky na
zpracování nabídky:

Zadavatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku v souladu se
zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Aspekty sociálně
odpovědného a environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou
součástí obchodních podmínek.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce „ZŠ Křižná – Oprava
vodovodních rozvodů“ dle schématu vodovodních rozvodů a v rozsahu
položkového rozpočtu, které tvoří přílohy této Výzvy k podání nabídek.
Předmět veřejné zakázky tvoří: kompletní oprava (výměna) stávajících
rozvodů vody mezi jednotlivými pavilony ZŠ Křižná. Potrubí bude
uloženo na stávající konstrukce s případným doplněním potřebného
počtu tak, aby montáž byla v souladu s Technickým předpisem výrobce
potrubí. Zakrytování rozvodů vody (např. sádrokartonem) není součástí
této zakázky. Součástí zakázky jsou všechny související práce a
výpomocí.
Termín zahájení realizace: 1. 7. 2022
Termín dokončení a předání: nejpozději do 19. 8. 2022
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková
organizace
ulice Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodností se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Účastník je povinen do konce lhůty pro podání nabídek vložit
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nabídkovou cenu v Kč
bez DPH a rovněž vložit formou přílohy vyplněný položkový rozpočet.

Obchodní a platební
podmínky
Prokázání
způsobilosti:

Požadované doklady:

Vysvětlení zadávacích
podmínek:

Další informace o
výběrovém řízení:

Pokud účastník do konce lhůty pro podání nabídek celkovou cenu za
předmět plnění neuvede nebo nevloží vyplněný položkový rozpočet,
může být vyloučen z výběrového řízení.
Obchodní a platební podmínky, jakož i další práva a povinnosti při
provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy a
z obchodních podmínek města Valašské Meziříčí, které jsou přílohou
této výzvy.
Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti předložením:
čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha
výzvy), ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3
měsíců ke dni podání nabídky
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci –
kopie živnostenského oprávnění či kopie výpisu ze
živnostenského
rejstříku
obsahující
oprávnění
pro
Vodoinstalatérství a topenářství či obdobné oprávnění
umožňující realizaci zakázky
Doklady prokazující splnění způsobilosti předloží pouze účastník,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, a to do 4
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, tj. od
uveřejnění Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na profilu zadavatele.
Doklady prokazující splnění způsobilosti může účastník předložit
v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat následně
předložení dokladů v originále nebo úředně ověřené kopii.
Vybraný dodavatel je povinen do 4 pracovních dnů od uveřejnění
Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu,
předložit:
a) doklady k prokázání způsobilosti (viz výše)
b) podepsaný návrh smlouvy o dílo a v digitální podobě na email
kontaktní osoby zadavatele
c) podepsané Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
d) vyplněný položkový rozpočet v souladu s nabídkovou cenou.
Pokud vybraný dodavatel nepředloží ve stanovené lhůtě některý
z požadovaných dokladů, může být vyloučen a vyzván bude další
účastník v pořadí.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve
výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení,
nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení
informuje zadavatel všechny účastníky uveřejněním na profilu
zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje, že výběr dodavatele bude proveden formou
uveřejnění Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo
uveřejnit případné oznámení o vyloučení účastníka výběrového
řízení na profilu zadavatele. Oznámení a zpráva se považují za
doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u
vybraného dodavatele. U ostatních účastníků může být posouzení

-

-

Přílohy:

splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud
s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.
Obsahuje-li tato výzva nebo její přílohy požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační
složku za příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců od podání
nabídky.
1) návrh smlouvy
2) položkový rozpočet
3) obchodní podmínky
4) poddodavatelské schéma
5) čestné prohlášení o základní způsobilosti
6) schéma rozvodů vody

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 05. 2022

………………………………
JUDr. Alena Schattke, v.r.
vedoucí Odboru majetkové správy

