Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice, tel.a fax: 325 577 203, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel
na základě usnesení Rady města č. 291/2011/RM ze dne 9.5.2011
VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
1.

Identifikační údaje o zadavateli

Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma - územní samosprávný
celek, statutární zástupce: Lukáš Pilc, starosta města
2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Název zakázky:

„Mytí oken na budovách ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice“

2.2 Popis a specifikace předmětu zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je umytí oken, dveří
s okenní výplní, okenních žaluzií a parapetů (vnitřních i vnějších) na budovách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka
v Milovicích.
Velikost ploch je uvedena ve Výkazu výměr
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.000,- Kč včetně DPH
2.4 Doba plnění zakázky
zahájení plnění zakázky: červenec – srpen 2011
ukončení plnění zakázky: max. do 19.8.2011
2.5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa není povinná. V případě zájmu je možné si dohodnout termín prohlídky místa plnění s kontaktní
osobou zadavatele.
2.6 Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce
Krycí list, výkaz výměr a doplňující informace k zakázce si lze bezplatně vyžádat v sídle zadavatele u kontaktní
osoby, kterou Bc. Bedřich Moravec, referent oddělení Správy majetku města Milovice, tel. 325 515 140,
mob.602 601 864, e-mail: bedrich.moravec@mesto-milovice.cz.
3.

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy o dílo nemusí být předkládán. Obchodní podmínky uvedené v této Výzvě jsou pro plnění
zakázky závazné a uchazeč, který podá nabídku s nimi souhlasí.
4.

Obchodní podmínky

4.1. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel proplatí zhotoviteli daňový doklad (fakturu) se splatností 14 dnů od jeho doručení zadavateli.
Podkladem pro vystavení tohoto daňového dokladu (faktury) bude Předávací protokol potvrzený ředitelkou
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Milovice
4.2 Smluvní pokuty a sankce
V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu
ve výší 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
V případě že zadavatel bude v prodlení se splatností daňového dokladu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu
ve výší 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.3 Podmínky překročení nabídkové ceny
nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu
předmětu díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna
nabídková cena může být dále upravena o ceny případně neprovedených prací (méněprací) nebo při
provedení prací nad rozsah nabídky (víceprací). Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze
v případě rozšíření předmětu díla na žádost zadavatele učiněnou v souladu se zákonem
veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí
být odsouhlaseny ze strany zadavatele
5.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které splňuje uchazeč předložením
Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, musí být předložena poslední verze zápisu
Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
6.

Požadavky a podmínky zpracování nabídky

6.1 Požadavky na nabídkovou cenu
Nabídková cena uvedená v Kč bude zpracována za celé plnění zakázky a uvedena v Krycím listu nabídky
V případě že uchazeč zjistí nedostatky v této Výzvě, uvede tuto skutečnost na zvláštní list:
Připomínky a poznámky uchazeče
6.3 Požadavky na formu a obsah nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Jednotlivé listy nabídky
budou sešity nebo svázány. Krycí list nabídky bude podepsán statutárním zástupcem. Nabídka nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, a bude řazena v tomto pořadí:
- Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče – je přílohou této Výzvy
- Vyplněný Výkaz výměr – je přílohou této Výzvy
- Doklady požadované v čl. 8 této Výzvy - Požadavky na prokázání kvalifikace
- Případné Připomínky a poznámky uchazeče
Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením identifikačních údajů uchazeče a výrazným nápisem
„NEOTEVÍRAT – Mytí oken ZŠ a MŠ“
7.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.6.2011 (pondělí) v 11:30 hod v sídle zadavatele - podatelna MěÚ
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele, nebo
osobně v podatelně sídla zadavatele v pracovních dnech a hodinách to je:
Pondělí
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 18: 00 hod
Úterý
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 14: 30 hod
Středa
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 18: 00 hod
Čtvrtek
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 14: 30 hod
Pátek
7: 00 – 12: 00 hod
8.
Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek, hodnocení nabídek a kriterium pro zadání
zakázky
Otevírání obálek s nabídkami, posouzení nabídek a jejich hodnocení provede na svém jednání Rada města,
v souladu se směrnicí města č. 4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, která rozhodne o zadání zakázky.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena při splnění všech podmínek
uvedených v této Výzvě.
Rozhodnutí o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči zasláno do 10 pracovních dnů od data rozhodnutí,
stejným způsobem budou informování i ostatní uchazeči, kteří podají nabídku.

9.

Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem

9.1 Podmínky zadavatele
uchazeč je svou nabídkou vázán do konce června 2011
cena za dílo bude uhrazena po ukončení díla, protokolárním předání dokončeného díla, na základě
vystavené faktury zhotovitele se splatností 15 dnů od data doručení
každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí
uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět plnění zakázky
9.2 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud tuto cenu uchazeč dostatečně nezdůvodnil
ověřit si před dokončením hodnocení nabídek údaje uvedené uchazečem v nabídce
nevracet uchazečům doručené nabídky
vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat všechny požadavky a podmínky uvedené v této Výzvě
zrušit zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv bez udání důvodu
nevybrat žádného uchazeče či odmítnout všechny nabídky
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v této Výzvě
a přijímá je.
Lukáš Pilc
starosta Města Milovice
vyvěšeno dne: 30. 5. 2011

sejmuto dne: 13. 6. 2011

