VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název zakázky:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2“
Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle limitu: Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 1.787.885,- Kč

Zadavatel:
Adresa:
IČ:
Osoba pověřená jednat za zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Město Zákupy
Borská 5, 471 23 Zákupy
00261114
Ing. Radek Lípa, starosta
+420 775 750 021
starosta@mesto-zakupy.cz

Pověřená osoba:

ENVIPARTNER, s.r.o.
Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00
28358589
JUDr. Radomír Salvet
+ 420 604 479 431
salvet@envipartner.cz

IČ:
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:
Telefon:
E-mail:

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž zařízení pro venkovní
veřejné osvětlení (VO) ve městě Zákupy. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky
dojde k demontáži stávajících výbojkových svítidel VO za nová svítidla LED v počtu
165 ks. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž
dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek
potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž
provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Minimální technické parametry
svítidel jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Zhotovitel ponese na své náklady veškeré montážní i demontážní práce, které budou
spojeny s garancí a zárukou na LED svítidla po celou dobu záruční doby, která činí 60
měsíců od předání díla objednateli.
Pro veřejnou zakázku jsou stanoveny závazné technické podmínky, které jsou
definovány v zadávací dokumentaci.
Předmět zakázky je specifikován technickými podmínkami, položkovým rozpočtem a
dalšími dokumenty, které jsou přílohami zadávací dokumentace. Je-li v zadávací
dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem
(nebo technologií) srovnatelným.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název

CPV

Instalace a montáž zařízen pro venkovní
osvětlení

45316100-6

2. O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno požádat osobu pověřenou
činnostmi zadavatele na emailové adrese: salvet@envipartner.cz., tel. 604 479 431.
3. Místo a lhůta pro podání nabídek
a) Nabídky mohou být podány osobně v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00
– 11:30, 12:30 – 17:00) nebo doporučenou poštou na adrese Město Zákupy,
Borská 5, 471 23 Zákupy, v den podání nabídek do 14 hod.
b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. června 2019 ve 14 hod.
4. Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a)
b)
c)

splnění základní způsobilosti
splnění profesní způsobilosti
splnění technické kvalifikace

Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci je uvedena v zadávací dokumentaci.
5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
6. Nabídky musí být podány v českém jazyce. Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky
obsahuje zadávací dokumentace.
7. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.
8. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na své elektronické úřední desce.

V Zákupech dne 27. 5. 2019
Ing. Radek Lípa, starosta
Digitálně podepsal
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