
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
náměstí Osvobození 29711, Ceská Lípa

příspěvková organ izace

písemná výzva
k podání nabídky a zadávlcj dokgmentace

POPTAVKOVE RIZENI
na zakázku malého rozsahu

o,Vymalování interiérů objektů ve správě zadavatele'o

1. IDENTIFIKAčNí úpa.ln zADAvATELE
2. DRuH a pŘnlnnĎr poprÁvrovrrro ŘíztNí vBŘr.rNÉ zlrÁzlg
3. rtRlríN plNňNí poprÁvxovprro ŘízrNí vnŘB.lNÉ zlrÁzl<y
4. lrísro pr-NĚNí poprÁvxovnrro ŘízBNí vpŘrrNÉ zll<Ázlor
5. způson zpru.covÁNí Na,ríorovÉ cBNy
6. rr-arnpNí pouuíxry
7. rropNorící xnrrnnrunr
8. pož,q.oavry NA zpRAcovÁNí NlrípKy
9. lrrůu l tuísro pno pooÁNí NaníuBr
10. zloÁv,tcí lrrůrl
11. nar,ší poovríNxy A vyHRAzENÁ pnÁva zADAvATELE

1. IDENTIrIx,q,čNÍ Úua.rn ZADAVATELE

Název zadavatele

Sídlo
tč
DIč
Osoba oprávněná jednat

zazaďavate|e

kontaktní osoba

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková

organizace (dále jen VMG)
náměstí Osvobozen i 297 l 1, 47 O 01 Česká Lípa

360 198

CZ 00360198

Ing. Zdenék Vitáček, ředitel

Jméno

Funkce

e-mail

Telefon

Ludmila Klazarová, DiS.
Vedoucí provozního oddělení
ředitele

klazarova@muzeumcl.cz

487 824 1,45;724 869 331

VMG a kancelaře
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ÝV
2. DRUH A PREDMET POPTAVKOVEHO RIZENI VEREJNE ZAKAZI§
Druh veřejné zakázl,<yz služba

2. 1 Předm ět poptávkového ílzení veřej né zakázl'<y malého roz§ahu
Vymalování interiérů obiektů - expozic, kanceláří, skladů, depozitéň:ů, schodišť a dalších částí
interiéru objektů ve správě zadavatele.
přípravné a malířské práce
1. oprava drobných ,,pavouěích" povrchových prasklin ve štuku - cena za jeden metr čtverečný
(m2)
2. ma|ba bílá otěruvzdorná, dva nátěry - 1 nátěr s penetrací a I nátét bez penetrace - cena za jeden
metr čtverečný (m2)
3. malba barevná otěruvzdornátónovaná v nejsvětlejších odstínech, dva nátěry - 1 nátěr s penetrací
a I nátér bez penetrace - cena za jeden metr čtvere čný (m2)
Cena za jeďen metr čtverečný musí zahrnovat materiál a dopravu. Barva bude ředitelná vodou.

S případnými dotazy a možností prohlídky místa provádění malířských prací se obracejte na:

p. Ludmilu Klazarovou: Telefon: 487 824 145: 724 869 331: E-mail: klazarova@muzeumcl.cz

,Z

3. TERMíN pLNĚNÍ poprÁvKovnHo ŘÍznnÍ vnŘn"rNn zttrlizKy
Předpokládaný termín dodávání služeb: od01.02.202'l, do 3t.l2.2021

4. MísTo pLNĚNí popTÁvKovnHo ŘíznNí vnŘrlNn zAKAzI§
Místem plnění veřejné zakázky jsou interiéry objektů - expozic, kanceláří, skladů, depozitiffi,
schodišť a dalších částí interiéru objektů ve správě zadavatele.

5. ZPUsoB ZPRACOV N DKo CENY

5.1 Nabídková cena
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za jeden metr čtverečný (m2) v souladu
s podmínkami uvedenými v této ýzvé, a to absolutní částkou v českých korunách v členění:

o celková cena bez DPH
o DPHv%
o DPHvKč
o celková cena s DPH

Nabídková cena musí za|trnovat veškeré náklady nezbyné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
dodrání předmětu poptávkového íizení veřejné zakazky malého rozsahu včetně materiálu, služeb,
včetně všech rizikavlivů během provádění dodávky. Nabídkovou cenu není možné měnit.
5.2. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. i

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

6. PLATEBNÍ PoDMÍNry

Jednorázováplatbapo dodaní ucelené části interiéru (místností, chodby, schodiště) v celém rozsahu
a kvalitě. Vystavený daňový doklad - splatnost faktury minimálně 14 dní.
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7. HODNOTICI KRITERIUM

Základnímkritériem pro zadání veřejnó zakazky je nejnižší nabídková cena.
předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DpH.

8. POZADAVKY NA ZPRACOVANI NABIDKY

Nabídka bude předána v jednom originále podle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele, uvedených v této výzvě. Nabídka i veškeré další doklady, požadované zákonem a

zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Nabídka musí b;it datována a na

,,titulním listu" podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu
uchazeče v souladu se způsobem podepisováni za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp.
osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeě v nabídce originál nebo
úředně ověřenou kopii plné moci.
Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými vhodným
způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie,
prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci, za v|astni
nabídkou uchazeče.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány najinou adresu, než je sídlo uvedené v
oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní
osoby a další identifikační údaje uvést na ,,titulním listu" své nabídky. Nebude-li na této adrese
doporuěená zásllkauchazeěem píevzata, bude přesto považována za doručenou.

zadavatel požaduie předložit nabídku v tomto iednotném členění:
n. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu

- dle přílohy č. 1 textu rnýzw
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů

a celkového počtu listů v nabídce.

9.L A A MISTO PRO PODANI NABIDEK

9.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 01. 2021. v 11:00 hodin. Rozhodující
pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu
doruěení).
9.2 Způsob podání nabídek
Osobní doručení nebo doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
zadavatele: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o., náměstí Osvobozeni29]lI,470 0I
Česká Lípa.
Doručení prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě u kontaktní
osoby uvedené v identifikačních údajích zadavatele: klazarova@muzeumcl.cz. ,'

9.3 Místo pro podání nabídek
Nabídku v písemné formě doručte v jedné uzavřené obálce označené P
zakénkv - ..Vymalování interiéru Na obálku dále

galerie v Českéuveďte svou kontaktní adresu. Nabídku zašlete na adresu vlastivědné muzeum a

Lípě, p. o., náměstí Osvobození297l'l,,470 0t Česká Lípa.
Nabídku je možné zaslattaké elektronickou poštou na e-mailovou adresu:
klazarova@muzeumcl.cz.
V případě zasíIani nabídky elektronickou poštou připojte vlastní text též ve formě přílohy
uzamčeného PDF souboru (nutno sdělit přístupové heslo), nebo naskenované nabídky.

r17,en1 verelne
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10. ZADAVACI LHUTA

Zadávaci lhůta začínábéžet okamžikem skoněení lhůty pro podání nabídek atwá 14 dnů.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazeči
umístěnému na prvním místě do doby uzavření rámcové smloulry, objednávky nebo případného
zrušení zadáv acího íízeni.

11. DALŠÍ poDMÍNKy A vyHRAzENÁ pnÁvl zADAvATELE
l

l

zadavatel zašle poptávkové řízení pouze prostřednictvím elektronické poštv.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit a doplnit zadávaci podmínky při jednání s uchazeči při
prohlídce místa umístění a dle jejich případných dotazů a požadavků.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeči nesou veškeré naklady spojené s vypracováním apodáním nabídky.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si nabídky ponechá.
Zadavatel nehradí uchazeči naklady spojené se zpracováním nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru uchazeče ověřit, příp. vyjasnit,
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Zaďavatel si vyhrazuje právo jednat o struktuře předmětu skutečně realizované dodávky s

vybraným uchazečem.
Na základé předložené nabídky uzavíe zadavate| (objednatel) s vybraným uchazečem
(dodavatelem) ,,rámcovou smlouvu", kterou budou sjednány zékladní ceny za provedení služeb
- přípravných a malířských prací při vymalování interiérů objektů ve správě zadavatele a jimiž
se budou řídit v budoucnu uzavřené konkrétní (tzv. realizační) smlouvy a objednávky,
Konkrétní (tzv. realizační) smlouvy a objednávky uzavíené s vybraným dodavatelem budou
objednatelem zveřejněny dle zákonač.34012015 Sb., o registru smluv.
zadavatel může zrušit poptávkové řízení.

Přílohy: 1) Titulní list nabídky

V České Lípě dne 20. OI.202l

zdeněk vitáček
Reditel

Vlastivědného muzea a galerie
v České- Lípě
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