
Yýzva k podání nabíđky

na veřejnou zakâzku mďého rozsahu v souladu s $27, $31 a Ş 6 zćk. L34/2o16 Sb. v
platném zněni na akci:

MuzEUM tYŽovÁNÍ por,ľÍ BRANNÁ

Ĺ. Zadavatel zakâzĘ
Obec Dolní Branná
Se sídlem: 543 62 Dolni Brarĺnâ 256
ICO: 00277738
Zastoupena: Líborem Čvančaľou, starostou obce
Kontaktní osoba: Libor Čvančara, tel 724 18o 071

2. Předmět plnění veřejné zakâzky
Název veřejné zakćlzĘ: MUZEUM LYŽOVÁNÍ oolľÍ BRANNÁ
SpeciÍikace projektu: Jedná se o interiéry a expozíci v buđově čp. 1 v Dolní Branné, jejiż,
ľozsah je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovaĺĺými atelierern AI77
Vrchlabí.
Místo reaJizace zakâzĘ: Místem reaJízace ZAKAZKY v rámci tohoto qýběrového ŕîzeni je
centrum obce v Dolní Bľanné.

3. Doba plnění veřejné zakâzky
Teľmín reaJizace; od 25.5.202I đo 27.7.2o2I

4. Lhůta pľo podâní cenových nabíđek
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 18.5.2o2L v 10 hođin
Cenové nabídĘ podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se

5. Způsob, foľma a místo podávání cenových nabíđek
Uchazeć műže svoji cenovou nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat
osobně na adresu zad'avatele. Cenovâ nabídka v písemné formě musí být zaďavateli doručena
v uzavřené obálce opatřené n'a uzavteni' razitkem uchazeče. obálka musí být označ,ena
nâzlueĺm veřejné zakâvĘ a pozné'lmkou ,,NEoTVÍRAT - VEŘEJNA zĺxAzKA - ,,MUZEUM
LYŽoVÁNÍ oolľÍ BRANNÁ".
NabídĘ je nożné podat osobně v síđle zad'avaŁele v úředních dnech v pondělí od 8.oo do
16.00 a ve středu ođ 8.o0 do 16.o0 hod.

6. Zadâvací dokumentace
Zadâvací dokumentace je přílohou wny k podání nabídĘ

7. Zptacovâní nabíđkové ceny
Cena veřejné zakâzĘ bude stanovena formou oceněného položkového rozpočtu v rozsahu dle
zadâvaci dokumentace. Uchazeč, je povinen do nabídkové ceny promítnout veškeré
předpokládané zĺĺýšení cen v závislosti na čase plnění a předpoklâdaný vyvoj cen vstupních
nákladů.
Nabídkovâ cena bude v nabídce uchazeč,e uvedena takto:
! Celková cena všech dodâvek bez DPH
! Výše DPH
! Celkovâ cena všech dodâvek včetně DPH

8. Platební podmínky zađavatele
Platba za đodânî předmětu veřejné zakâzĘ bude zadavatelem prováđěna na zâťľiladě řádně
vystavených daňových dokladů - íaktury, se splatností 30 dnri ode dne jejího doručení.

9. obsah cenové nabíđky



obâlka s cenovou nabídkou musí obsahovat:
a) Krycí list (dle přiloŽeného vzoľu)
b) Kďkulace nabídkové ceny (dle přiloženého poloŽkového rozpočtu)
c) Čestné prohlâšenîuchazeče o splnění zdl<LađnLich způsobilosti (dle přiloŽeného vzoru)
đ) Čestné prohlášeni:uclnazeće o splnění profesní způsobilosti (dle přiloženého vzoru)
e) Čestné prohlâšenîuchazeče o splnění ekonomické kvďifikace (dle přiloženého vzoru)

Nabídka uchazeče bude:
- zptacovâna v českém jazyce, v písemné formě
- podepsána statutáľním zástupcem uchazeč,e a opatřena razîtkeĺn uchazeče
- po svázání tvořit jeden celek.

10. Práva zađavatele
VŠichni uchazeči předklâdají své nabídĘ bezplatně, z pŕedâni nabídĘ nevzníkajî uchazeči
vůči zadavateLí ż,âđné naľoĘ.
NabídĘ jednotlivých:uc}'razečů nebuđou vrâceny, a7e zad'avatelem archivovâny.
ZadavateI nehradí náklady uchazečů spojené se zpľacovânîm cenové nabídĘ a s účastí ve
výběrovém ŕîzeni.

Zadavatel si vyhľazuje právo:
- zrušít veřejnou zakâzku
- odmítnout všechny cenové nabídĘ
- nevybrat ž,âđnou cenovou nabídku bez uveđení důvodu

11. Hođnocení cenowých nabídek
Hodnocení nabídek pľovede hodnotící komise ustanovenâ zad'avatelem a na zâJ<Laďě jejího
rozhodnutí vybere vítěznou nabídku podle ekonomické výhodnosti.

V Dolní Branné
Dne 23.4.2O2I
v.r.
Libor Čvančara
starosta

Příloha: Zađâv acî dokumentace


