Zadavatel,:, Obec §taré Sedliště
Staré Sedliště 359,348 01 StaíéSedliště

Sídlo:
IČ:
Akce:

00260142
Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho místníchčástech
Zadavaíel oznamuje zahájení zadávacího řizení na veřejnou zakázkl malého rozsahu na dodávky
zadávána mimo režim zél<ona č, 13412016 Sb., o zadávání veřejných zŇázek (dále jen ZZYZ) v
platném znéni na akci "Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho místnich
částech", a vyzývá uchazeče k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace.

INFORMACE O PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY
Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho
místníchčástech
Stručný textový popis zakázky

Předmětem této zakázky je kompletní obměnu
veřejného rozhlasu v obci Staré Sedliště, ale i v
jednotlivých místníchčástech - Labuť, Nové Sedliště,
Mchov a Ušava. V rámci obměny dojde ke kompletní
výměně bezdrátové ústředny v řídícímpracovišti. Dále
budou vyměněny všechny venkovní příjimačereproduktory, aííénaa záložnízdroj. Bude se j ednat o
37 ks bezdrátových digitálně íizených hlásičůa 104 ks
reproduktoru 30W. Součástípraci je také montaž,
doprava a zaškolení.

Druh zadávacího íízení

Y eíejná zakénka malého rozsahu na dodávky

Typ zadávacího řízení

Y eíelná zakázka malého rozsahu, zadávána dle
Směmice k zadávání veřej ných zakázek malého rozsahu
ve smyslu ZZV Z č, 13412016 Sb. v platném znění
vydané obcí Staré Sedliště ve smyslu citovaného
zákona,

Předpokládaný termín plněni

Nejzaššítermín dokončeníakce je 31.8.2018,
Termín zahájení plnění veíejnézakáaky je podminěn
řádným ukončenim zadávacího řizeni a podpisem
Smlouvy o dilo.
500.000 Kč bez DPH
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Osoby oprávněné jednat za
zadavate|e

Mgr. Jitka Valíčková,starostka
íel: 606 042 235
email : starosta@ssedliste.cz

Kontaktní osoba ve věci veřejné
zakázky

Mgr. Markéta Zabloudilová
tel,:605 518 616
email :marketazabloudilova78@se znam,cz

INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Kontaktní osoba pro zadávací
dokumentaci

Mgr, M arkéta Zabloudi lová
tel: 605 518 616
email :marketazabloudilova78@seznam.cz

Zadávaci dokumentace včetně všech příloh je
uveřejněna na webových stránkách obce Staré Sedliště:
http ://www. ssedliste.czl tlrad-27 6 l v yber ov a-izenil

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT

PosLÁNY

Datum, hodina

20.6.2018 do l 1 :00 hodin

Adresa pro podání nabídky

obecní úřad staré sedliště,
Staré Sedliště 359,34'7 01 Staré Sedliště

Jiné upřesňující informace

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

Pondělí, úterý, čtvíek:7:00, 15:30

Středa:7:00 17:00

Pátek: 7:00

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

-

14:00

Nabídka musí bl,t zadavaíeli podána v písemnéformě
v jednom originále v českémjazyce v uzavřené obálce
na adresu:

Obecní úřad Staré Sedliště,
Staré Sedliště 359,347 01Staré Sedliště
Podrobněji viz., Zadávaci dokumentace.

DATUM, HODINA A MÍSTO OTVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum, hodina

20-6.2018 od 13:00 hodin

Adresa místa jednáni (otvírání
obálek)

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

Kontaktní osoba ve věci organizace
otvirání obálek:

Mgr. Mukéta Zabloudilová
tel.: 6055l8616
email :marketazabloudilova78@s eznaftl.cz

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCHPŘBnPOXr,aPŮ
Základní způsobilost

2l3

vatel splní základni způsobilost předložením čestnéhoprohlášení o splněni základní
ilosti dle § 74 odst. 1 ,2 ZZYZ podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za

Profesní způsobilost
Dodavatel předloži pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. l a 2 pism. b) ZZY Z z jehož
obsahu bude zřejmé oprávnění k podnikání podle zvláštních právnich předpisů v rozsahu
cdpovídajícímpředmětu veřejné zŇázky, předložením čestnéhoprohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, zda je či není dodavatelem zapsán v obchodním rej stříku a má živnostenské
rprávněn í pro předmět činnosti.
Technické kvalifikačnípředpokladv
Dodavatel předloží pro splněni technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 pism. b) al) ZZý Z
čestnéprohlášení o tom. že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného
:harakteru. každév minimální částce 200.000 Kč bez DPH.
zák]adní hodnotící kritérium
lediným hodnoticim kritériem je nejnřší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení nabidek provede zadavatelem jmenovaná hodnotícíkomise. Hodnotici komise
stanoví pořadi nabidek podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabidka
uchazeče. který zadavateli nabidne nejnižšínabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Dalšípožadavky
Bližšíúdaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace včetně přílohy
technických podmínek. Veškeré náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nese
uchazeč.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českémjazyce.
Varianty řešení nabídek zadavatel nepřipouští.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo na uveřejněnJ
lznámeni o vyloučeníúčastníkazadávaciho íízenia oznátmení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele: https:/iwww.proť|lzadav aíele,cz a na webových stránkách obce.

Ve Starém Sedlišti dne 6,6.2018
OBEC STARÉSEDLIŠTĚ
Staré Sedliště
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