VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastupuje:
IČ:

Obec Valy
V Lukách 21, 353 01 Valy
Quido Vlk, starosta obce
00572781

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„NOVOSTAVBA - ALTÁN VALY“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou výzvou
k podání nabídky.
Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
též „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota
je rovna nebo nižší 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
1.1 Název veřejné zakázky malého rozsahu
„NOVOSTAVBA - ALTÁN VALY“
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavbu altánu, který bude součástí celkové úpravy prostoru p.p.č.
437/16 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní. Stavba zahrnuje následující stavební objekty: SO.01 Altán, SO.02
Zatrubnění meliorační rýhy, SO.03 Úprava sluneční stráně a SO.04 Zpevněné plochy.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová
dokumentace zpracovaná Uniart - projektovou kanceláří, Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně (příloha č.2
Zadávací dokumentace)
1.3 Místo plnění / realizace
Místem plnění je obec Valy, p.p.č. 437/16, k.ú. Valy u Mariánských Lázní, Karlovarský kraj.
1.4 Kód CPV
45000000-7
Stavební práce
1.5 Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ
CZ0411 Cheb, ZÚJ 539481

2. Identifikační údaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele
Obec Valy
2.2 Právní forma
801 - obec
2.3 Sídlo
Adresa:
IČ:

V Lukách 21, 353 01 Valy
00572781

2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat
Jméno, příjmení: Quido Vlk
Funkce:
starosta obce Valy
Telefon:
+420 354623473
E-mail:
starostavaly@seznam.cz
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3. Informace o zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávacích podmínek, prohlídka
místa plnění
3.1 Údaje o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace bude odeslaná uchazečům na základě jejich žádosti elektronicky. Žádost
o zaslání kompletní zadávací dokumentace zašlou uchazeči na: starostavaly@seznam.cz
3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Jméno, příjmení: Quido Vlk
Funkce:
starosta obce Valy
Telefon:
+420 354623473
E-mail:
starostavaly@seznam.cz
3.3 Vysvětlení zadávacích podmínek
Písemná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být e-mailem doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou adresu:
richard.stoklasa@hotelservis.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zasláno všem uchazečům, kteří
požádali o zaslání zadávací dokumentace, do 2 (dvou) pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení
zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
3.4 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nebude konat, místo je volně přístupné.

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny,
otevírání nabídek
4.1 Datum a hodina pro podání nabídek
Nabídky podávejte do 24. 03. 2022 do 09:00 hod.
4.2 Adresa pro podání nabídek
Místo podání nabídek: OÚ Valy
Adresa:
V Lukách 21, 353 01 Valy
4.3 Jiné upřesňující údaje
Nabídku v listinné podobě může uchazeč doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní
službou apod. na výše uvedené místo (více Zadávací dokumentace). Nabídku doporučujeme svázat či
jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a zapečetit tak, že všechny stránky
včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní
nebo zadní (papírové) straně bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, která bude zřetelně označena nápisem

„!!! Nabídka VZMR – Novostavba - Altán Valy - NEOTEVÍRAT!!!“
Na obálce bude dále uveden název a adresa uchazeče.
4.4 Elektronické podání nabídky
Ne.
4.5 Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24. 3. 2022 v 9:15 hodin v sídle zadavatele. Otevírání
nabídek bude neveřejné.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace, prokázání základní způsobilosti
Způsobilým je dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění,
d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů).
Způsob prokázání v nabídce - viz Zadávací dokumentace.

6. Hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se
bude hodnotit dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH
a rozumí se cena v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. Hodnotící komise provede hodnocení
nabídek tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnějšího, tj. nabídky nejlevnější, po
nabídku nejméně výhodnou, tj. nejdražší.

7. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

8. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předání a převzetí staveniště:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD (SoD nabyde
účinnosti nejpozději do 30. 06. 2022)

Zahájení stavebních prací:

zahájení stavebních prací je podmíněno nabytím účinnosti SoD; po
předání a převzetí staveniště budou stavební práce zahájeny bez
zbytečného odkladu

Dokončení stavebních prací:

nejpozději do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla:

nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení
stavebních prací, včetně předání všech dokladů

9. Ostatní podmínky zadavatele
Obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci ve Smlouvě o dílo.
Způsob zpracování nabídkové ceny je uveden v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči dále jednat.
Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit.
Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce.
Zadavatel nebude otevírat nabídku podanou po termínu stanoveném v bodě 4.1 Výzvy k podání nabídek.
Pokud nebude uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil na prvním místě, pro překážky na straně
uchazeče prvního v pořadí, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem druhým a pak i třetím
v pořadí atd.
Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v členění dle Zadávací dokumentace.
Ve Valech dne 1. 3. 2022

podepsal
Quido Digitálně
Quido Vlk
Datum: 2022.03.01
Vlk
08:30:25 +01'00'
…………………………………………

Quido Vlk
starosta obce
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