zadavate|: obec staré sedliště
Staré Sedliště 359,348 01 Staré Sedliště

00260142
Vybavení učebny chemie a přípravného pracoviště
Zadavatel oznamuje zahájeni zadávacillo řízeni na veřejnou zakázktt malého rozsahu na dodávky
zadávána mimo režim zákona é. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZYZ) v
platrém znéni na akci "vybavení učebny chemie a připravného pracoviště;', a vyzy,ltá
uchazeče k předloženínabídek a prokitzini splnění kvalifikace.

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vybavení učebny chemie a přípravnéhopracoviště
Stručný textoý popis zakázky

Předmětem veřejné zakízky je dodávka a montžž
r,ybavení učebny chernie a přípravného pracoviště v ZŠ
a MS Staré Sedliště, učebna č. 39 v i NP budor.y.

Druh zadávacíh o řizeni

Yeřejná zakáuka ma]ého rozsahu na dodávky

Typ zadávacího řízení

Yďejná zakázka malého rozsahu, zadávána

dle

Směmice k zadáváni veŤejných zakázek malého
rozsahu ve smysltl ZZYZ ě. 134/2016 Sb. v platném
znění l,ryd,ané obcí Staré Sedliště ve smyslu citovaného
zákona.

Předpokládaný termín plněni

Předpokládaný termín plněníje 1.8.2018 - 31.8.2018.
Termín zahájení plnění vďejné zakázky je podmíněn
řádn;ian ukončenímzadávacího íizeni a podpisern

Kupní smlouly.
Předpokládaná hodnota zakázky

890.000 Kč bez DPH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
obec staré sedliště
Staré Sedliště 359,34'7

Osotry oprávněné jednat za
zadavate|e

Kontaktní osoba ve věci veřejné
zakánky

0l

Staré Sedliště

Mgr. Jitka Valíčková, starostka
tel: 606 042 235
emai1: starosta@ssedliste.cz
Mgr. Markéta Zabloudilová
tel.: 605 518 616

l/3

email :marketazabloudilova78@se znam. cz

INFORMACE O ZADAVACI DOKUMENTACI
Kontaktní osoba pro zadávaci
dokumentaci

Mgr. Markéta Zabloudilová
tel: 605 518 616
anail l!.rl, i.' cLi{!i" r]!|.lilL\ _!]_] !|,.i._l!4]]4i!4
:

]

Zadávaci dokumentace včetně všech příloh je
uveřejněna na webových stránkách obce Staré Sedliště;
http //www. ss edliste. czl v ad-27 6 l l"Jb er ov a-izeni l
:

LHůTA pRo poDÁNí NABíDEK včnrNĚ ADREsy, NA KTERou MAJí BÝT
PoSLÁNY
Datum, hodina

30.5.2018 do

Adresa pro podání nabídky

obecní uřad staré sedliště,

1 1

:00 hodin

Staré Sedliště 359,34'7 01 Staré Sedliště

Jiné upřesňující informace

Nabídku můžedodavatel doručit poštou nebo osobně na
podatelnu obecního uřadu Staré Sedliště v pracovní
době:

Pondělí, úterý, čtr.rtek: 7:00

Středa:7:00 17:00

Pátek: 7:00

Požadavek na pisemnou formu
nabídky:

-

-

15:30

14:00

Nabídka musí být zadavateli podána v písemnéformě
v jednom origináIe v českémjazyce v uzaťené obálce
na adresu:

Obecní úřad Staré Sedliště,
Staré Sedliště 359,347 0í Staré Sedliště
Podrobněji viz,, Zadávaci dokumentace.

DATUM, IIODINA A MÍSTO OTVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum, hodina

30.5.20l8 od l4:00 hodin

Adresa místa jednáni (otvirání
obálek)

obecní úřad staré sedliště,
StaíéSedliště 359,347 01 Staré Sedliště

Kontaktní osoba ve věci organizace
otvíráníobá|ek:

Mgr. Matkéta Zabl oudi lová
tel.: 605518616
emai1 :marketazabloudilova78@seznam.

cz

POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACNICH PREDPOKLADU
Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění ziákladní
ryůsobilosti dle § 74 odst. |,2 ZZYZ podepsané osobou oprávněnou jednat jmárem či za

rchazeče.
profesní způsobilost
Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst.

1a 2

pism. b)

ZZYZ z iehož
2l3

lbsahu bude zřejmé oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
:dpovidajicím předmětu veřejné z aklaky, předložením čestnéhoprohlášeni, z jehož obsahu
rude zřejmé, zdaje či není dodavatelem zapsán v obchodním rejstříku a má živnostenské
;právnění Dro Dředmět činnosli.
f echnické kvaliíikačnípředpoklady
Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst.2 písm, b) al) ZZYZ
íestnéprohlášení o tom, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakazky obdobného
:harakteru, kťdév minimri.lní částce 450,000 Kč bez DPH.

základni hodnotícíkritérium

tedinlhn hodnotícímkritériem je nejnžšínabídková cena v Kč bez DPII.
,Iodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotícíkomise. Hodnotící komise
;tanovi pořadí nabídek podle qýše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka
rchazeče.kteŇ zadavateli nabídne neinižšínabídkovou cenu v I(ě bez DpH.
Dalšípožadavky
Bližšíúdaje nutrré pro zpracováni nabídky obsahuje zadávaci dokumentace včetně příloh1
technických podmínek. Veškerénráklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nest
uchazeč.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českémjazyce.

Zadavate| požaduje předložit nabídky v 1 ryhotovení a 1x na CD/D\{D nosiči ve formátu
pdf.
Varianty řešení nabídek zadavatel nepřipouští.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZYZ si zadavatel vyhraruje právo na

uveřejnění

lznátmeni o lyloučeníúčastníkazadávaciho řizeni a oznámeni o výběru dodavatele na profilu
zadavatele: https://www.pro filzadavatele,cz a na webových stránkách obce.
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