
                                                                               

Obec Rynoltice
Rynoltice 199,  463 53  

Výzva k podání nabídky
Veřejný zadavatel

Název: Obec Rynoltice
Sídlem: Rynoltice 199, 463 53 Křižany

IČ : 00263168
Zastoupena:Ing. Janem Vackem

 tel.485 172 181, e-mail: starosta@rynoltice.cz

Vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice

Výzva k podání nabídky včetně přiložených výkazů výměr bude uveřejněna na úřední desce a na webových
stránkách obce Rynoltice:http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/

 Cenovou nabídku zasílejte na adresu Obecní úřad Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice, v obálce
označené „  Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice - neotvírat  “

a to do 28.08.2017 do 17.00 hod.
Otevírání obálek proběhne 29.08.2017 v 11.00 hod na Obecním úřadě v Rynolticích.

Předmět zakázky:

Jedná se o údržbu technické infrastruktury místní komunikace a souvisejících ploch. Povrchy chodníků i
komunikace jsou již  značně poničené a mohlo by dojít  ke zranění  osob nebo poničení  majetku.  Z toho
důvodu  pro  zvýšení  bezpečnosti  a  komfortu  dětí,  rodičů  a  dalších  občanů  pohybujících  se  po  těchto
komunikacích dojde k obnově povrchů komunikace a chodníků zpřístupňujících budovy základní školy a
mateřské  školy  s  obecním úřadem.  MŠ a  OÚ jsou  umístěny v  jedné  budově.  Celkem dojde  k  obnově
přibližně 339 m2 asfaltového povrchu komunikace a 190 m2 dlažby chodníků a souvisejících ploch.

Požadavky zadavatele:

Realizace zakázky proběhne nejpozději do 30.11.2017

Platební podmínky: 

Zadavatel neposkytne zálohu, provedené práce budou fakturovány až po převzetí díla. 

Záruční doba: nejméně 60 měsíců

Sankční ujednání: smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5% z
celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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Prokázání kvalifikačních předpokladů :

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění k podnikání (postačí neověřené 
fotokopie). Předkládá-li nabídku více osob společně, prokáže splnění kvalifikačních předpokladů každá z 
těchto osob.
Způsob hodnocení nabídky:

Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých 
(Kč).

Způsob předložení nabídek:

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených neprůhledných obálkách.

Podání poštou na adresu: Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Křižany

Osobní podání: v úředních dnech - pondělí nebo středa 8–12.00 a 13–17.00 hod. Obálky budou označeny 
tímto textem: „  Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice – neotvírat  “

Ostatní podmínky:
· Nabídky musí být podány písemně
· Počet vyhotovení: 1x originál
· Jasně specifikováno dodržení hodnot ve výkazu výměr, který je součástí této výzvy a zveřejněn na 
http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/
· Součástí výzvy je závazná kupní smlouva
· Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení
· Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, a které se 
dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.

Práva zadavatele :

Zadavatel si vyhrazuje právo:
· Odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a zadávací řízení 
zrušit
· Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
· Vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této VÝZVY
· Doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
· Jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
· Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná 
informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena 
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Rynolticích dne 10.8.2017
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