Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Obec Libňatov
Sídlo: Libňatov 148, 542 36 Libňatov
IČ: 00278084
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Pich
Telefonní číslo: +420 720 562 139

Výzva k podání cenové nabídky
Zadavatel Obec Libňatov Vás vyzývá k předložení nabídky k akci s názvem:

„Veřejná Wi-Fi síť Libňatov“
1. Identifikace akce
Název akce:
„WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách“

Stručný popis zakázky:
Vytvoření bezdrátové Free Wi-Fi na veřejných místech. Akce probíhá v souladu s programem
WiFi4EU.

Typ zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu.

Výsledkem zadávacího řízení je:
Jednorázová smlouva.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Zařízení pro vybudování free Wi-Fi na veřejných místech, viz příloha: Projektová dokumentace.
Kompletní dodání komponentů a zprovoznění Wi-Fi sítě v obci Libňatov.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je:
15.000 EUR (380.000,- Kč vč. DPH).
Hodnota zakázky je 380.000 Kč. Nabídková cena bude hodnocena bez DPH.
Zadavatel avizuje, že projekt bude financován z programu Evropské unie WiFi4EU. V rámci tohoto
programu má zadavatel sepsanou grantovou dohodu, která pokryje veškeré předpokládané náklady
na realizaci sítě.

Zadavatel má povinnost tuto zakázku zadat transparentním, nediskriminačním způsobem a za rovného
zacházení se všemi zájemci.
Nabídková cena je platná po celou dobu plnění a provádění zakázky.
Vzniknou-li v průběhu případné vícepráce či méněpráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě
a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto vícepráce či méněpráce musí být odsouhlaseny oběma
smluvními stranami. Bez souhlasu objednatele nebo zhotovitele a bez dohody o ceně nesmí být
vícepráce účtovány. Ceny případných víceprací či méněprací budou účtovány ve stejné cenové úrovni
jako ceny obsažené v rozpočtu, který odsouhlasil objednatel při podpisu smlouvy o dílo.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
březen - květen 2020.
Musí být dodrženy podmínky programu WiFi4EU.

Místem plnění je:
Obec Libňatov, podrobný popis viz Projektová dokumentace.

Základní popis plnění:
Předmětem plnění je dodávka, instalace a zprovoznění veřejné Wi-Fi sítě v obci Libňatov.
Zařízení pro vybudování free Wi-Fi hotspotů na veřejných místech. Dle požadavků investora a dle
doporučení dodavatele se může počet a rozmístění bodů změnit (nikoliv v celkovém počtu, ale
v umístění), musí být však zachovány podmínky dotačního programu.
Zakázka se realizuje dle grantového programu Evropské unie WiFi4EU. Pokud dodavatel poruší práva
plynoucí z tohoto programu a zadavateli tím vznikne škoda, je dodavatel plně odpovědný za tuto
škodu a přebírá za ni plnou odpovědnost.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů (alespoň jednou z uvedených
možností):
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní evidence.

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
živnostenské oprávnění či licenci.

c)

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (volnou formou).

právních předpisů v rozsahu
doklad prokazující příslušné

6. Řazení dokumentů v nabídce
1. Krycí list (dodán souběžně s touto výzvou).
2. Požadované doklady viz. bod 5.
3. Cenová nabídka (oceněný soupis komponentů, případně oceněný soupis jako celek).
4. Další dokumenty (významné zakázky apod.) – na uvážení dodavatele (může být vynecháno).
5. Oficiální cenová nabídka týkající se provozních nákladů (náklady na platby za poskytování
internetu) od poskytovatele sítě. Lze nahradit čestným prohlášením, kde bude uvedena výše nákladů
na provoz, která bude vycházet z příslibu poskytovatele sítě. Nabídka bude ve formátu: cena za rok.
6. Podepsaný návrh smlouvy o dílo.

7. Zadávací lhůta
Nabídky zasílejte do středy 11.03.2020, nejdéle do 16.30 hodin.

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 11.03.2020 v 16.30 hodin.
Nabídky zasílejte (vyberte alespoň jednu z možností):
1. V zakódovaném souboru (ZIP) pojmenovaném „Wi-Fi – neotvírat“ do datové schránky obce
Libňatov:
kód datové schránky: xk9a7ft
2. V zakódovaném souboru (ZIP) pojmenovaném „Wi-Fi – neotvírat“ do e-mailové schránky obce
Libňatov:
obec.libnatov@seznam.cz
3. V písemné formě na Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – na obálku je třeba napsat
„Wi-Fi – neotvírat“

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český.

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek
sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou.
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH.

Hodnocení nabídek proběhne ve středu 11.03.2019 v 17.00 hodin v sídle Obecního úřadu Libňatov na
adrese Libňatov 148, 542 36 Libňatov.
Hodnocení nabídek provede na svém veřejném zasedání zastupitelstvo obce Libňatov.
Otevírání nabídek bude veřejné.

Postup otevírání nabídky při podání elektronicky:
1. Starosta obce otevře dodaný soubor
2. Starosta obce vytiskne všechny dodané soubory
3. Podklady předloží zastupitelstvu obce k vyhodnocení

Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria

Váha kritéria

Typ kritéria

Typ z

Číselně vyjádřitelné
kritérium

Nabídková cena

100,00

Minimalizační
kritérium

Po položkách

Ano

Příloha:
Podmínky grantového programu WiFi4EU.

