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Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb,
Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 42727219

V Rožmitále….. dne 24. 1. 2020
Vyřizuje: Ing. Pecár Ján
Telefon: +420 318 679 413

POPTÁVKA
k veřejné zakázce malého rozsahu
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávaní veřejných zakázek (dále jen zákon)
na
„ Kontrola a údržba zavlažovacího systému a vodního hospodářství s postupnou
revitalizací zavlažovaných ploch“
(Není postupováno podle zákona o veřejných zakázkách)

1. Identifikační údaje zadavatele:
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb,
Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
zastoupený:
Ing. Halenkovský Luboš,
ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 42727219
telefon: +420 318 679 400
e-mail: .reditel@centrumrozmital.cz
2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jsou zahradnické práce,
které zahrnují:
_
_

pravidelné kontroly udržované plochy
obsluha a kontrola zavlažovacího systému

_
_
_

revitalizace zeleně
údržba a kontroly vodního hospodářství
maximální přípustná cena 180.000,- Kč bez DPH

Požadavky na prokázání zhotovitele:
_
_

Předložení nejméně jedné referenční zakázky, jejíž předmětem je plnění
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, realizované v zařízeních
sociálních služeb za poslední 3 roky
musí být uvedeny – stručný popis akce, hodnota poskytovaného plnění, doba
realizace

3. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Centrum Rožmitál pod
Třemšínem
4 Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
do konce roku 2020 dle potřeb zadavatele a dle upřesnění nabídky a harmonogramu prací
5 Požadovaná záruka za jakost
Záruka za jakost provedených prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého
rozsahu je požadována v délce …24 měsíců…… od předání zadavateli.

6. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle § 114 zákona. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější
nabídky bude ekonomická výhodnost.
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Nabídka bude uchazečem zpracována písemně.
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to
v členění bez DPH, samostatně DPH, a včetně DPH.
Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede v nabídce, že není plátcem DPH.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána
jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím
statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou
osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
9. Platební podmínky:
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Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedenou dodávku.
Splatnost faktur je 14 dní od doručení faktury zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
10. Uzavření smlouvy
Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou návrh smlouvy
k plnění uvedené VZMR
11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem …24. 02. 2020
Jediným místem pro podání nabídek je podatelna Centra Rožmitál pod Třemšínem, Na
Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.
Nabídku je možné podat osobně v podatelně v uvedené budově nebo zaslat poštou na
uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání
nabídek.
Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Kontrola a údržba zavlažovacího systému a vodního systému s postupnou revitalizací
zavlažovaných ploch Centra Rožmitál pod Třemšínem“-NABÍDKA-NEOTEVÍRAT a
na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně
označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po
uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
12. Kontaktní osoby zadavatele:
Kontaktními osobami zadavatele jsou:
..Ing. Pecár Ján
telefon: 318 679 413, 774 499 018
e-mail: .provoz@centrumrozmital.cz
13. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.
.
……………………………………………………………………………………………………
Ing. Halenkovský Luboš
ředitel Centra Rožmitál pod Třemšínem
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