OBEC CHLUMÍN
Obecní úřad Chlumín, Chlumín č.p. 44, 277 43 Chlumín, IČ: 00 236 853
www.chlumin.cz, e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz
úřední hodiny: Po a St 09,00 – 12,00 hod. a 14,00 – 17,00 hod.
Č.j.: OÚCh-207/2019

v Chlumíně, dne 27.3.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Chlumín, jako veřejný zadavatel
ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“),

vyzývá
tímto
v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadávání
veřejných zakázek

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Udržovací práce vstupní chodby mateřské školy v Chlumíně“

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

2.

obec Chlumín
Chlumín č.p. 44, 277 43 Chlumín
00236853
Miroslav Priatka, starosta obce
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 491888349/0800
+420 315 685 051
obec.chlumin@chlumin.cz
8fbbezc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název:
Financování:

Udržovací práce vstupní chodby mateřské školy v Chlumíně
veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů, mj.
částečně z dotačních prostředků
Druh:
veřejná zakázka na stavební práce
veřejná zakázka malého rozsahu
Při zadání této veřejné zakázky a výběru jejího dodavatele se nepostupuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, s výjimkou ust. § 6 citovaného zákona, řízení o výběru dodavatele této veřejné
zakázky se nezahajuje postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a jiné práce a dodávky nezbytné k provedení udržovacích prací
vstupní chodby budovy mateřské školy v obci Chlumín, spočívající ve stavebních úpravách – zjm.
výměně všech stávajících skel a makrolonu za zdivo s okenními otvory a dveřmi v obvodové stěně
chodby, osazení oken a dveří a pokládce nové dlažby.
Stávající vstupní chodba budovy mateřské školy je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí z ocelových
sloupků jeklů a vodorovných ocelových ohýbaných nosníků spojených svařováním. Pultová střecha je
tvořena z tepelněizolačních PUR panelů a plechové krytiny. Obvodové stěny chodby jsou vyplněny mezi
sloupky lepeným bezpečnostním sklem z tabulí v ocelovém rámu z L profilů. Některá z těchto skel jsou
prasklá a některá skla byla již dříve vyměněna za desky z makrolonu. Podlaha je betonová, pokryta
původními dlaždicemi 100/100 mm, dlažba je nerovná, popraskaná a v některých místech chybí
spárovací malta.
Udržovacími pracemi nedojde ke změně užívání ani rozměrů chodby, chodba zůstane bezbariérová.
4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení prací:
15.7.2019
Závazný nejzazší termín ukončení prací: 30.8.2019
Místo plnění:
Místo plnění veřejné zakázky: budova č.p. 8 v obci Chlumín, část obce Chlumín, která je součástí
pozemku stp.č. 198 v k.ú. Chlumín, obec Chlumín, okres Mělník, Středočeský kraj.
5.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
zadávacího řízení, poskytne zadavatel uchazečům na jejich žádost.
6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen nejpozději do uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek prokázat splnění
základní způsobilosti analogicky dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek, profesní
způsobilosti analogicky dle ust. § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek a technické kvalifikace
analogicky dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Způsob prokázání kvalifikace je podrobně uveden v zadávací dokumentaci
7.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 582.602,91 Kč bez DPH.
8.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 13.4.2019 ve 12.00 hodin.
9.

ZPŮSOB, FORMA A MÍSTO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v listinné podobě, v českém jazyce.
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele v uzavřené (zalepené) obálce označené takto:
„Veřejná zakázka
Udržovací práce vstupní chodby mateřské školy v Chlumíně
NEOTVÍRAT“
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10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena bez DPH,doba
stavebních prací ve dnech, záruka provedených prací a reference firmy.

Bližší podmínky zadávacího řízení jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici u
zadavatele.
Zadavatel informuje tímto uchazeče, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy
zadavateli (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uchazeči
uvedli v nabídce nebo v souvislosti s podáním nabídky, a to za účelem výběru dodavatele této veřejné
zakázky a jednání o uzavření kupní smlouvy na tuto veřejnou zakázku. Uvedené osobní údaje bude
zpracovávat zadavatel prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce,
místostarosty obce, komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (pokud ji zadavatel ustanoví) a
příp. externího zpracovatele na základě smluvního ujednání s obcí. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování. Osobní údaje zadavatel nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Zadavatel
nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zadavatelem
zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem a trvání práv a povinností
vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu s vybraným dodavatelem (u vybraného dodavatele), resp.
do doby uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem (u uchazečů, s nimiž smluvní vtah uzavřen
nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních
předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinen při uchovávání dokumentů dodržovat tzv.
skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u zadavatele, nemůže být
zničen), které pro zadavatele vyplývají z jeho vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní
údaje budou proto zadavatelem uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou
obsaženy.

Za zadavatele:

key:
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Public

Signer:

podepsáno elektronicky
_________________
Miroslav Priatka
starosta obce Chlumín
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