Výzva k podání nabídky (inzerát)
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

Vybudování odborné učebny přírodních věd - ZŠ
č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015353
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Obec Markvartice
Sídlo:
Markvartice 280, 407 42 Markvartice
IČ:
00555916
2. Název veřejné zakázky:
Vybudování odborné učebny přírodních věd - ZŠ
3. Druh veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávané v souladu s Metodickým
pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (příloha č. 3,
platnost od 1.3.2021). Jedná se o uzavřenou výzvu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.
134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.
4. Financování předmětu zakázky:
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím IROP a státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 68. výzvy – specifický cíl 4.1.,
podporovaná aktivita Infrastruktura základních škol. Projekt je podpořen prostřednictvím MAS
Labské skály z.s. v rámci 11. výzvy.
5. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 10.06.2021 do 10:00 hodin. Místem pro podání nabídky je
podatelna Obecního úřadu v Markvarticích, Markvartice 280, 407 42 Markvartice.
6. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy, kdy dojde k vybudování nové učebny pro
výuku přírodních věd, která vznikne nástavbou na stávající kotelně objektu ZŠ. Dále dojde ke
stavebním úpravám stávajícího sociálního zázemí na bezbariérové a ke stavebním úpravám
vstupních prostor do objektu ZŠ na bezbariérové. Práce jsou vymezeny Zadávací dokumentací ze
dne 28.05.2021.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč vč. DPH.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, kdy nabídky seřadí od
nejnižší po nejvyšší. Podkladem bude oceněný soupis prací dle přílohy č. 4 ZD. V soupise prací
musí být dodrženy měrné jednotky a množství měrných jednotek tak, jak je v soupise prací
stanoveno. Každá z uvedených položek bude oceněna. V případě, že nebude některá z položek
oceněna, nebo bude oceněna hodnotou 0, bude taková nabídka ze soutěže vyřazena a nebude dále
hodnocena.

8.

Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Zadavatel nehodlá s účastníky výběrového řízení jednat.

9.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být předložena v českém jazyce, a to platí pro všechny části nabídky. Ostatní
požadavky na předložení nabídky jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro plnění veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace
zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávacích podmínkách.
11. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení:
06/2021
Datum ukončení:
06/2022
Místo plnění veřejné zakázky:
Ústecký kraj, okres Děčín, obec Markvartice, objekt ZŠ
čp. 197, st.p.č. 5 v kat. území Markvartice
12. Požadavek na varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
13. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši Kč 3 141.471,10 bez DPH, a to na
základě oceněného soupisu prací. Tato cena je maximální a nepřekročitelná. V případě, že bude
nabídka podána s vyšší hodnotou, bude taková nabídka ze soutěže vyřazena.
14. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet. Zadávací podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
15. Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky a ve věcech odborné problematiky zadávacího řízení
je zplnomocněný zástupce zadavatele firma Bc. Alena Bílková, IČ ve stavebnictví, Kamenická
504/30, 405 01 Děčín II. – Nové Město, kontaktní osoba: Ilona Mišejková,  +420 412 530 191,
+420 604 113 396, e-mail: misejkova@bilkovaa.com.
16. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně, elektronicky na základě písemné žádosti uchazeče
k rukám kontaktní osoby zadavatele (stačí i e-mailem). Žádost bude obsahovat identifikační údaje
uchazeče (název, sídlo, IČ) a název projektu.

V Děčíně dne 28.05.2021
podepsal Ilona Mišejková
Ilona Mišejková Digitálně
Datum: 2021.05.28 16:06:29 +02'00'

Mišejková Ilona
pověřená zastupováním
Obce Markvartice

