SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CENTRUM LETINY s.r.o.
LETINY 70, 336 01 BLOVICE
registrovaný poskytovatel sociálních služeb

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
NA VZ MALÉHO ROZSAHU
Na základě § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) při
dodržení zásad dle § 6 zákona byla dne 8.2.2021 mimo zadávací řízení zadána veřejná zakázka malého
rozsahu dle § 27 písm. b) zákona na akci:

"Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 3. etapa, SZC Letiny 2021"
Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o., Letiny 70, 336 01 Blovice a zároveň uveřejněna dne
8.2.2021 na webových stránkách zadavatele www.szcletiny.cz
1. Zadavatel:
Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
se sídlem Zručská cesta 1949/8, Bolevec, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C,
vložce 6429
IČO: 63504502, DIČ: CZ63504502
osoba zastupující zadavatele:
Bc. Aleš Patera prokurista, tel.: 608 155 828, email: patera@szcletiny.cz
2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Zajištění opravy fasády na objektu Vltava čp. 70 Sociálního a zdravotního centra Letiny s.r.o.,
při respektování potřeb nepřetržitého provozu a zejména pak statutu památkově chráněného objektu.
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v
zadávací dokumentaci.
3. Specifikace veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota:
Jedná se o opravu severní strany fasády – bez „věže“ na budově čp. 70 - pavilon
"Vltava" v areálu Sociálního a zdravotního centra Letiny s.r.o. v Letinech, 336 01 Blovice.
Předpokládaná hodnota zakázky dle zákona činí 5.487.378,-- Kč bez DPH.
Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je vymezen v přílohách této výzvy, a to v krycím
listu a položkovém rozpočtu při zohlednění požadavků vyplývajících ze Závazného stanoviska
Městského úřadu Blovice, Odboru správního a vnitřních věcí, Oddělení školství a památkové péče,
č.j.: MUBlov 12857/17/OŠ/Hjk, ze dne 03.10.2017, a ze Závazného stanoviska Městského úřadu
Blovice, Odboru životního prostředí, č.j.: MUBlov 16912/17, ze dne 13.12.2017.
4. Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín realizace:

04.04.2021 - 30.11.2021
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5. Požadavky:
Opravy budou realizovány s maximálním možným citem tak, aby nebyl narušen současný
vzhled a ráz památkově chráněné budovy. Při realizaci předmětné zakázky musí být dodržovány
veškeré předpisy vztahující se k památkové ochraně budovy.
Při realizaci musí být splněny požadavky vyplývající ze Závazného stanoviska Městského
úřadu Blovice, Odboru správního a vnitřních věcí, Oddělení školství a památkové péče, č.j.: MUBlov
12857/17/OŠ/Hjk, ze dne 03.10.2017.
Při realizaci musí být splněny požadavky vyplývající ze Závazného stanoviska Městského
úřadu Blovice, Odboru životního prostředí, č.j.: MUBlov 16912/17, ze dne 13.12.2017.
Opravy budou realizovány s maximálním možným citem tak, aby nebyl narušen nepřetržitý
provoz zařízení.

6. Způsob hodnocení nabídky:
Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:
 Nabídková cena bez DPH
váha 100%
 Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou.
V případě, že budou zadavateli předloženy nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH, pak bude dalším hodnotícím kritériem datum a čas předložení nabídky zadavateli. Jako
nejvýhodnější bude v takovém případě hodnocena ta nabídka, která byl předložena zadavateli dříve.
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to vč. DPH v korunách českých
(Kč).
8. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat pouze v českém jazyce v listinné podobě poštou nebo
osobně v uzavřených, zapečetěných a neprůhledných obálkách.
Podání poštou:
Podání osobně:

SZC Letiny s.r.o., Letiny 70, 336 01 Blovice
SZC Letiny s.r.o., Letiny 70, 336 01 Blovice
Obálky budou označeny tímto textem:

"Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 3. etapa, SZC Letiny 2021"
NEOTEVÍRAT
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Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předložit do 26.2.2021 do 12:00 hod. poštou či osobně. Včasné
doručení je rizikem uchazeče. Nebude-li nabídka doručena nejpozději v den a hodinu uvedených
v první větě tohoto odstavce, nebude k takové nabídce přihlíženo. Opožděně doručené nabídky
zadavatel neotevře, uloží je na jeden měsíc, kdy si je může uchazeč vyzvednout. Odvolání zaslané
nabídky je možno písemnou formou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
9. Kvalifikační předpoklady a obsah nabídky
Kvalifikační předpoklady:
Nabídku je oprávněna podat podnikající fyzická i právnická osoba, která má oprávnění
podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují (dále jen „profesní způsobilost“). Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění
profesní způsobilosti.
K prokázání splnění profesní způsobilosti uchazeč předloží ve své nabídce kopii dokladů o
profesní způsobilosti (tj. předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
uchazeč zapsán, a předložením živnostenského listu uchazeče), nebo je může nahradit jednotným
evropským osvědčením o profesní způsobilosti, nebo čestným prohlášením o profesní způsobilosti, z
jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč profesní způsobilost splňuje, přičemž tyto doklady musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Zadavatel si může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
profesní způsobilosti.
Obsah nabídky:
 Vyplněný Krycí list a Položkový rozpočet stavby. Oba dokumenty naleznete na
přiloženém datovém nosiči. Dokumenty vyplňte, vytiskněte, opatřete razítky a podpisy
uchazeče a zašlete zpět v papírové formě!!!
 Nabídková cena bez DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
 Doklady o profesní způsobilosti výše uvedené.
 Identifikační údaje uchazeče.
 Kontaktní osoby uchazeče.
 Návrh smlouvy.
10. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum:
Hodina:
Místo:

1.3.2021
10:00 hod.
Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o., Letiny 70, 336 01 Letiny, v kanceláři
ředitele - pavilon Morava, 5NP

Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč musí být na jednání zastoupen osobou oprávněnou za uchazeče
jednat, a to buď na základě plné moci nebo osobou uvedenou za uchazeče jednat dle zápisu
v obchodním rejstříku.
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Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
 splnění, či nesplnění kvalifikačních předpokladů
 zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti
11. Ostatní podmínky:






Nabídky budou podány písemně, zaslány poštou či doručeny osobně a podepsány přímo
uchazečem.
Bude-li předložená nabídka podávána jako společně zpracovaná nabídka 2 a více subjektů,
pak je nutné doložit doklad o profesní způsobilosti od všech těchto subjektů.
Počet vyhotovení nabídky: 1x originál.
Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a
které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.

12. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:






odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu (zejména
v případě, neobdrží-li zadavatel dotaci do konce měsíce března 2021) a výběrové řízení
zrušit,
nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,
vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, nebo bude
obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla odůvodněna,
doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče,
jednat o upřesnění konečného znění smlouvy nebo předložit vlastní návrh smlouvy.

Uchazeč je povinen vyjasnit si případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o zpracování cenové nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu. Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu
s podmínkami zadání.
V Letinech, 8.2.2021

Bc. Aleš Patera
prokurista
Přílohy:
1. Krycí list a Položkový rozpočet stavby
2. Závazné stanovisko MÚ Blovice - Oddělení školství a památkové péče
3. Závazné stanovisko MÚ Blovice - Odbor životního prostředí
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