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ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
HLAVNí NÁMĚSTí
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VYZVA VlCE DODAVATELUM K PODANI NABIDKY K VEREJNE
ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona

Č.

137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění
těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

Zakázka malého rozsahu na stavební práce:

"MŠ Žižkova - výměna světel (chodby) a elektřiny v budově B "

Adresa pro styk s uchazeči:
Město Krnov
Odbor veřejných zakázek
Hlavní nám. 1
79401 Krnov

Ing. Igor Kozelek
Bc. Vlastimil Štverák

V Krnově dne 23.2.2017

554 697 205 ikozelek@mukrnov.cz
554697274
vstverak@mukrnov.cz

I. IDENTIFIKACE

ZADAVATELE

Zadavatel:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Tel.lfax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
.PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka města
00296139
CZ00296139,je plátcem DPH
554697111,554610418
KB, a.s., expozitura Krnov
728771/0100

Kontaktní osoba:
Ing. Igor Kozelek

Tajemník
554 697 205 ikozelek@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
554 697 274 vstverak@mukrnov.cz

II. NÁZEV ZAKÁZKY

"MŠ Žižkova - výměna světel (chodby) a elektřiny v budově B"

III. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Stávající stav:

Popis stávajícího stavu
Stávající el. rozvody jsou původní ze 70. let minulého století a osvětlovací tělesa již nesplňují
požadavky současně platných norem. Z tohoto důvodu investor musí provést jejich výměnu.
Nový stav:
Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod ČEZ nebude měněn. Na budově A je instalována přípojková kabelová
skříň HDS. Z této HDS se provede nový přívod do hlavního rozváděče RH v ČM 010 A.
Stávající RH bude demontován a bude instalován nový RH, který bude obsahovat 2 pole.
V poli č. 1 bude provedeno hlavní měření objektu tj. EM + jistič HJ 80A/3/B. Z RH budou
napojeny ostatní rozváděče objektu A + B viz PD E1
Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení
Osvětlení v objektu
Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno moderními světelnými tělesy, které budou
osazeny úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají
několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a
mají nižší el.piťkon, čímž se docili jejich rychlá návratnost pro investora.
Osvětlovací tělesa v provedení IP 20,40,44,65 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých
místnostech určil světelný projekt, který je součástí paré č.l , a dále viz. průvodní zpráva.

IV. DATUM
Zahájení:
Ukončení:

PŘEDPOKLÁDANÉHO

PLNĚNÍ

ZAKÁZKY

1. 7. 2017
14.8.2017

V. MÍSTO

PLNĚNÍ

ZAKÁZKY

MŠ Žižko va 34 v Krnově, budova B

VI. ZADÁVACÍDOKUMENTACE
Pro realizaci veřejné zakázky je zpracována
současně s touto výzvou v elektronickém
https:/Izakazky.kmov.cz.

dokumentace stavby, která je zveřejněna
systému E-ZAK dostupném
na adrese

Součástí zadávací dokumentace je i výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo, ve kterém
požadujeme doplnit cenu díla bez DPH a který je potřeba potvrdit statutárním zástupcem
uchazeče.

VII.

PROKÁZÁNÍ

KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit v neověřené kopii:
výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán (VÝPisnebude starší 90 dnů),
či výpis z jiné obdobné evidence;
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah
těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.
Uchazeč dále doloží:
seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za
poslední 3 roky s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového
kontaktu na něj a termínu realizace. Seznam bude obsahovat minimálně 2 realizované
zakázky s minimální hodnotou 200 000,- Kč vč. DPH.
k výše uvedeným 2 realizovaným zakázkám s minimální hodnotou 200 000,- Kč vč.
DPH bude doloženo osvědčení vydané zadavatelem referenční zakázky. Osvědčení
bude doloženo v neověřené kopii.
prostou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě.
VIII.

ZPŮSOB

ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKY

A MÍSTO

PRO JEJÍ

PODÁNÍ

Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Nabídka bude předložena
https://zakazky.kmov.cz

elektronicky

v systému

E-ZAK

dostupném

na

adrese

abídka bude obsahovat:
Doklady o splnění kvalifikačních požadavků
Položkový rozpočet
Smlouvu o dílo s doplněním ceny díla bez DPH a potvrzenou statutárním zástupcem
uchazeče.
IX. HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH.
Nabídková cena bude zpracována dle přiložené dokumentace. Dojde-li k nesouladu mezi
výkazem výměr a dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.
Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-ZAK a ostatními
předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro
vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

x.

SOUTĚŽNÍ A ZADÁVACÍ LHŮT A

outěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému
E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a stanovuje se na 90 kalendářních dnů.

XI. PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ
Z důvodu nutnosti provedení vlastního měření na místě samém, je možné si dohodnout
prohlídku objektu s ředitelkou paní Miladou Hlínkovou na tel. 554613021,607650837.

XII.

OSTAT Í UJED ÁNÍ

Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zá azném
textu návrhu smlouvy (viz poloha zadávací dokumentace).
Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu
smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh smJouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text
návrhu smlouvy na jiných místech kromě doplnění ceny díla bez DPH. Smlouva bude
uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého výběrového řízení:
a)
b)

právo podanou nabídku uchazeči nevracet;
právo odmítnout všechny nabídky;

c)
d)

právo zadavatele zrušit výběrové řízení;
český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem
a zadavatelem.
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