MĚSTO FRÝDLANT
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, zastoupené Danem Ramzerem, starostou města

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení ve smyslu
§27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) a v souladu se směrnicemi Města Frýdlant. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce, kterou zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je
povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo:
V zastoupení:
IČ
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Webové stránky:
Datová schránka:

Město Frýdlant
náměstí TGM 37, Frýdlant 464 01
Ing. Dan Ramzer, starosta obce
00262781
+420 485 464 011
dan.ramzer@mu-frydlant.cz
27-2604599359/0800
www.mesto-frydlant.cz
t27bufd

Kontaktní osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky je Bc. Zdena Ubiasová, mobil: +420 731 510 751, e-mail:
zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz..
2. Název a popis předmětu zakázky:
„Výměna oken a statické zajištění krovu objektu č.p. 74 na náměstí TGM, Frýdlant“

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je výměna 28 kusů dřevěných dvojitých (příp. jednoduchých) oken v 1. patře a podkroví objektu
č.p. 74 na náměstí TGM Frýdlant. Okna a parapety budou vyrobeny z borového dřeva. Zasklení oken bude
provedeno jednoduchým sklem, čiré barvy.
Součástí zakázky bude statické zajištění stávající konstrukce krovu, která vykazuje značné statické poruchy a její
oprava je nutná. Konstrukce krovu bude očištěna od prachu a nečistot a poškozené konstrukce budou vyměněny a
doplněny za nové, stejné dimenze. V rámci stavebních prací bude provedeno zajištění krovu provizorním
podchycením a stažením konstrukce. Jednotlivé prvky budou následně opatřeny ochranným nátěrem.
Předmětná nemovitost je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým
číslem 28599/5-4228 - městský dům (st.p.č.551/1, k.ú. Frýdlant, okres Liberec, kraj Liberecký).
Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Ministerstva kultury z Programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2017.

Podrobně je předmět zakázky vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr.

3. Místo a doba plnění veřejné zakázky:
a)
Místem plnění veřejné zakázky je objekt č.p. 74 na náměstí TGM ve Frýdlantu.
b)

Doba plnění veřejné zakázky:

Uzavření smlouvy na realizaci díla: předpoklad 2/2017
Termín prací: 3 měsíce
Předání díla a zahájení prací je plánováno v 06/2017 (po konání Valdštejnských slavností), podmínky
předání a převzetí staveniště jsou podrobně řešeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 těchto
ZP.
Dokončení díla: nejpozději do 09/2017

4) Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:
Předpokládaná cena předmětu zakázky činí 0,85 MIL. Kč bez DPH

a)
b)

5) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky byla stanovena do 1. února 2017 do 10:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je adresa Městského úřadu Frýdlant, náměstí TGM 37, Frýdlant 464 01. Nabídky
je možno podat osobně v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00
– 14:00 hodin a v pátek od 8:00 – 13:00 hodin na podatelnu města nebo zaslat na výše uvedenou adresu,
tak aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky, které nebudou
doručeny do požadovaného termínu se neotevírají a o pozdním dodání nabídky oznámí zadavatel
bezodkladně příslušnému uchazeči.
Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom kompletním listinném vyhotovení.
6) Hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Postup hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny,
přičemž jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
7) Ostatní ujednání:
a) Jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb., ZZVZ.
b) Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní.
c) Nabídka bude předložena v českém jazyce.
8) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta zájemcům v elektronické podobě po písemném
vyžádání (zaslání žádosti o zadávací dokumentaci) na adresu kontaktní osoby zadavatele či na e-mail
kontaktní osoby zadavatele.

E-mail:

zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz

Název zadavatele:
Sídlo:
Kontaktní osoba:

Město Frýdlant
náměstí TGM 37, Frýdlant 464 01
Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí inv. oddělen

Ve Frýdlantu dne 18. ledna 2017

