Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
(V souladu s 6 zákona č. 134/2016 Sb. a dle Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2017, v platném znění)

Referenční číslo zakázky:

VZMR/SNMZ/III/19/2022

Název zakázky:

OPRAVA ZÁZEMÍ KD OBLEKOVICE_ZNOJMO

Předmět zakázky:

OPRAVA ZÁZEMÍ KD OBLEKOVICE_ZNOJMO

Datum zahájení řízení:

22.06.2022

Název zadavatele:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Bc. Marek Vodák, ředitel organizace

IČ zadavatele:

00839060

DIČ zadavatele:

CZ00839060
Martin Motl
mob.: 731127780

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a emailová
adresa):

e-mail: martin.motl@snznojmo.cz
Dotazy k výběrovému řízení musí mít písemnou formu (písemnou formou se rozumí
elektronická komunikace v elektronickém nástroji na kontaktní osobu zadavatele). Bude na
ně poskytnuta odpověd' osloveným účastníkům a zveřejněna na elektronickém nástroji.

Lhůta a místo pro podávání nabídek

od 22.06.2022 do 29.06.2022 do 10.30 hod.

Popis předmětu zakázky:

OPRAVA ZÁZEMÍ KD OBLEKOVICE_ZNOJMO

Předpokládaná hodnota zakázky:

2.778.469 Kč bez DPH

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie zadávaná postupem mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadávací řízení se řídí Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019, v
platném znění, schválených usnesením Rady Města Znojma č. 29/2019, na schůzi konané
dne 17.06.2019, bodem č. 1341.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do podpisu smlouvy s účastníkem kdykoliv
zrušit.

Lhůta dodáni

do 16.09.2022

Místa dodání/převzetí nabídky:

Nabídky budou podány prostřednictvím portálu pro elektronická výběrová řízení systému
Josephine a v případě cenové e-aukce také formou vkládání cenových nabídek do aukčního
portálu Proe.biz.

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud nabídka splňuje
následující náležitosti:
• krycí list nabídky (dle Přílohy č. 1 - Krycí list nabídky ) podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka,
Požadavek na písemnou formu nabídky

• součástí nabídky je vzor smlouvy o dílo na plnění zakázky
• nabídka je zpracována v českém jazyce.
Zadání zakázky schválenému vítězi bude formou smlouvy o dílo.

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
K prokázání své kvalifikace účastník předloží:

Požadavky na prokázání kvalifikace
dodavatele

• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle Přílohy č. 2 - Čestné
prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti této výzvy
• výpis z OR nebo obdobné evidence, reference na realizaci staveb obdobného
charakteru, závazný postup prací
Účastník v krycím listu nabídky (Příloha této Výzvy) uvede:

Požadavek na uvedení kontaktní osoby
účastníka:

• kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, mobilní telefon a
e-mailovou adresu;
• nabídkovou cenu bez DPH
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v
souvislosti se zadávacím řízením. Zadavatel nebude účastníka zvát k otevírání obálek s
nabídkami.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídka musí obsahovat doklady v tomto pořadí:
• krycí list nabídky zpracovaný dle Přílohy č. 1 - Krycí list nabídky této Výzvy,

Další požadavky a podmínky
zadavatele:

• čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle Přílohy č. 2 - Čestné
prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti této Výzvy,
• popis - specifikace dodávaného předmětu zakázky a postup prací včetně
položkového rozpočtu
• výpis z OR nebo obdobné evidence, reference na realizaci staveb obdobného
charakteru, závazný postup prací
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou nabídku, nemůže
současně:
• být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává
nabídku, prokazuje spinění kvalifikace, ani
• podat společnou nabídku s jinými dodavateli.
Vyloučení účastníka:
Účastník bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:
• jeho nabídka nebude doručena do stanovené lhůty;
• nabídka účastníka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované
zadavatelem;
• účastník neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu;
• účastník podá více než 1 nabídku;

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - reference, závazný postup prací
Přílohy:
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet, projektová dokumentace
Příloha č. 5 - Smlouva o dílo - vzor
Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR
Ve Znojmě dne

22.06.2022
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