Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu
1. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky *:
a) na stavební práce

b) na-dodávky

c) na služby

2. Datum zveřejnění:

21.12. 2017

3. Lhůta pro doručení nabídek:

15. 01. 2018

4. Číslo, název zakázky:

VZ 24-04/2017 Zabezpečení pokladny Správy KRNAP
Vrchlabí

Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455,
DIČ: CZ00088455, zastoupená Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem, jako veřejný zadavatel (dále jen
zadavatel) Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění dále popsané veřejné zakázky malého
rozsahu (dále jen zakázka). Nabídku včetně požadovaných příloh je nutno doručit ve stanovené lhůtě
v zalepené obálce označené „Nabídka na plnění zakázky č. zak. VZ 24-04/2017 - NEOTVÍRAT!".
Zájemce je povinen k podání Nabídky na plnění zakázky použít formulář, který je přílohou VZ.
5. Kontaktní osoba zadavatele:

Renata Fajfrová, tel. 731 621 340, E-mail: rfajfrova@krnap.cz
Zdeněk Hofman, tel. 605 804 186, E-mail: zhofman@krnap.cz

6. Předmět zakázky, stručný popis:___________________________________________________
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební úpravy v místnosti pokladny ve 3. N. P. v budově
Správy KRNAP č. p. 3 Vrchlabí. Přepážkou s dveřmi se oddělí prostor pro pracovnice pokladny.
Součástí zabezpečení pokladny bude také kamerový a poplachový systém.
Podrobný popis zakázky je uveden v přiložené projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost
Sollertia, projektový ateliér Trutnov.

7. Místo plnění: Správní budova Správy KRNAP č. p. 3 Vrchlabí - kancelář pokladny
8. Hodnota *:
Předpokládaná hodnota bez DPH v Kč

212.705,00 Kč

nebo
rozsah bez DPH v Kč mezi
9. Záruční doba v měsících min.: 36
10. Zahájení doby plnění:

19. 3. 2018

11. Ukončení doby plnění:

29. 03. 2018

12. Kritéria pro zadání zakázky a váha kritéria v %
1. Cena

100

%

2.

%

3.

%

13. Variantní nabídky *: NE
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Vyberte variantu

14. Požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
V Nabídka na plnění zakázky (na přiloženém formuláři)
s Návrh smlouvy (viz Příloha)
V Kopie Živnostenského listu
v' Kopie Výpisu z OR pokud je v něm zapsán
S Seznam realizovaných obdobných zakázek
v' Položkový rozpočet - výkaz výměr
s Čestné prohlášení (viz Příloha)
15. Údaje pro podání nabídky:
Místo podání:

Sídlo zadavatele, podatelna Správy KRNAP od 6.00hod. do 18.00hod.

Lhůta pro doručení nabídky - datum:

15. 1.2018

čas: do 10.00. hod.

16. Prohlídka místa plnění:
Na vyžádání

17. Vyžádání zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je přiložena u VZ v elektronické podobě.

18. Doplňující informace:

1) Zadavatel má povinnost vyřadit neúplné nabídky, popř. může vyřadit nabídky cenově
převyšující předpokládanou cenu.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
3) Formulář na nabídku a čestné prohlášení jsou v příloze ke stažení.
4) Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v přiložené smlouvě o dílo. Účastník je
povinen respektovat změní dané smlouvy.

Ve Vrchlabí dne: 21. 12. 2017

Zdeněk Hofman
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Vyberte variantu

