ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.
podává
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Název akce:

Oprava schodiště, přístupového chodníku a zásobovací
rampy ZŠ Ludvíkovice, Ludvíkovice č.p. 68

1.Podmínky zadání zakázky
1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy u objektu základní školy Ludvíkovice
vyspecifikované v projektové dokumentaci zpracované Ing. Vladimírem Poldou, č. zak. 16/2019.
Jedná se o opravu vnějšího schodiště u hlavního vstupu a navazujícího přístupového chodníku a o
opravu zásobovací rampy.
Projektová dokumentace bude uchazečům poskytnuta obecním úřadem na vyžádání.
Požadovaná záruka na dílo: 24 měsíců
Realizace zakázky proběhne v termínu od 29.6. – 31.8.2020.
1.2. Místo plnění zakázky

Základní škola Ludvíkovice, Ludvíkovice č.p. 68

1.3. Hodnocení nabídek
Způsob hodnocení:
Předložené nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených dílčích kritérií:

Č.

Hodnotící kriterium

Váha kriteria

1

Celková cena – bez DPH / vč. DPH

100%

1.4. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
1.
1.1.
1.2.
2.

Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH.
Cenová nabídka bude vyhotovena v členění dle položkového rozpočtu (příloha č. 2).
Cenová nabídka na práce - provedení - je cenou pevnou, obsahující veškeré náklady, které jsou
nutné pro realizaci požadovaného díla.
Nabídka musí obsahovat:

Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" (příloha č. 1) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
Vyplněný návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 3)
Nedílnou součásti nabídky uchazeče musí být:
Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, uchazeč doloží:
- Živnostenský list v příslušném oboru
- Výpis z obchodního rejstříku

1.6. Termín předložení nabídek

Přihláška musí být zadavateli doručena do: 31.3.2020 do 15:00 hodin
Pro splnění dané časové lhůty pro předání přihlášek je zadavatelem stanoven den předání nabídky
na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!
1.7. Místo pro doručení přihlášek
•

poštou na adresu: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71

•

osobně:

1.8. Adresa a sídlo zadavatele: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71
Případné doplňující informace poskytnou:

Mgr. Lenka Demuthová, ředitelka školy
telefon:

775 855 211

e-mail:

demuthova@zsludv.cz
2. Další podmínky
2.1. Další požadavky zadavatele
-

Nebude poskytována zálohová platba.

2.2. Doklady
Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými. V případě zmocnění
k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané
statutárním zástupcem, přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu
uchazeče s připojením razítka společnosti a bude datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány.
Obálka s nabídkou bude označena nápisem „NEOTVÍRAT“.
2.3. Ostatní ujednání
1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení zrušit,
nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak, možnost upravit předmět zakázky shodně pro všechny
uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky.
V Ludvíkovicích dne: 3.3.2020
Mgr. Lenka Demuthová
ředitelka školy

