DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A ŠKOLNÍ JÍDELNA MĚCHOLUPY 2, 339 01 KLATOVY
IČ 61781517,

Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300,

Tel. 376395194

Č.j. 3619/10
Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel:
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2
Sídlo: Měcholupy 2, 339 01 Klatovy
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61781517 DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka pobočka Klatovy, č. účtu 101342392/0300
Statutární zástupce: Mgr. Bittnerová Jana, ředitelka
Vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve
smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle Směrnice MŠMT upravující zadávání zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 23.
července 2009.
Název zakázky:
„Rekonstrukce vstupů“
1. Předmět plnění:
Předmětem plnění je rekonstrukce vstupů do budovy školy a internátu DDŠ Měcholupy 2. Odstranit stávající
prosklené kovové konstrukce a nahradit plastovými stěnami a dveřmi s 5 komorovými rámy, zasklené izolačním
dvojsklem s nalepenou bezpečnostní folií (dle projektové dokumentace).
Technické podmínky jsou uvedeny v bodě 7 výzvy.
2. Doba plnění:
Červenec – říjen 2010.
3. Předpokládaná hodnota zakázky:
916 666,- Kč bez DPH.
183 334,- Kč DPH
1.100 000,- Kč včetně DPH.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů
4.1 Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů, které jsou uvedeny v § 53
odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením
čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru
čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.
4.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v
originále který nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů nebo
v úředně ověřené kopii,. Pokud uchazeč nemá povinnost být zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné
obdobné evidenci, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. Uchazeč může využít vzoru čestného
prohlášení, jež je přílohou č. 4 této výzvy,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou

způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (např.
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
4.3 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit platnost a pravdivost informací, prokazujících splnění kvalifikace.
5. Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky takto:
5.1 Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontaktní osoby pověřené k případným dalším jednáním se
zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř. spojení elektronickou poštou.
5.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady budou seřazeny tak, jak jsou
uvedeny a požadovány v bodě 4 této výzvy.
5.3 Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle bodů 1 a 7 této výzvy.
5.4 Nabídka ceny, záruky a termínů zpracovaná podle požadavků uvedených v bodech 6 a 8 této výzvy.
5.5 Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem dle bodu 10 této
výzvy.
5.6 Písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít
vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 2 této výzvy.
5.7 Nabídka bude zpracována v písemné formě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních (originál a kopie).
Nejsou-li požadované doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do
českého jazyka.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Všechny ceny
budou uvedeny v korunách českých.
Celková nabídková cena musí být stanovena na celý rozsah veřejné zakázky, po celou dobu její realizace, bez
ohledu na délku realizace a musí být označena jako nejvýše přípustná.
7. Technické podmínky:
1) Hlavní vstup do budovy školy A: Stávající kovová konstrukce vstupu a prosklená dřevěná stěna zádveří se
vybourají. Ocelové nosné sloupy střechy se ponechají a budou opatřeny obkladem z plastu, tím bude sjednocen
vzhled celého zádveří. Osadí se nové vnější plastové prosklené stěny se vstupními dveřmi. Osadí se nová vnitřní
plastová prosklená stěna s dvoukřídlovými protipožárními dveřmi ze zádveří na chodbu školy. Rámy budou 5
komorové, zasklené izolačním dvojsklem s nalepenou bezpečnostní folií. Celé zádveří a vnitřní dveře do chodby
budou mít stejné rozměry jako stávající.
Schodiště se vybourá, ponechají se základy. Vyzdí se nové schodišťové stěny, nabetonují se schodišťové stupně,
na ty se položí demontované žulové schodišťové desky. Poškozené desky se nahradí novými. Zabuduje se nové
zábradlí s dřevěným madlem.
Stávající přístroje domácího telefonu nelze použít, proto se provede osazení novými přístroji.
2) Spojovací chodba mezi školou a internátem A – B: Stávající okna a dveře ve spojovací chodbě mezi
budovami A a B se vybourají. Ponechají se sloupky u dveří. Osadí se nová plastová okna a dveře ve stejném
členění, jako jsou stávající a stejné konstrukce jako u hlavního vstupu. Dále se zabuduje domácí telefon.
3) Dveře na internát: Stávající dřevěné prosklené stěny a dveře z atria na internát a na balkon v 1. podlaží
budou vybourány a nahrazeny plastovými ve stejném členění jako jsou stávající a stejné konstrukce jako u
hlavního vstupu. Nad dveřmi budou osazeny stříšky, proti dešti, z ocelových konzol, kryté polykarbonátovou
deskou.
8. Hodnotící kritérium:
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel
stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:
a) nejnižší nabídková cena bez DPH – 55%;
b) nejkratší termín dodání v kalendářních dnech – 25%, (přitom dodavatel je povinen dodat předmět veřejné
zakázky nejpozději do 29. 10. 2010);
c) nejdelší záruční doba na celý předmět veřejné zakázky v měsících – 20% (přitom dodavatel je povinen uvést
záruční dobu na celý předmět plnění nejméně v délce 24 měsíců).

Nabídky budou hodnoceny podle vzoru způsobu hodnocení nabídek, který je stanoven přílohou č. 3 této výzvy.
9. Lhůta pro podání nabídek, místo podání nabídek, zadávací lhůta, termín a místo otevírání obálek s
nabídkami:
9.1 Lhůta pro podání nabídek končí 20. 7. 2010 ve 13.00 hodin.
9.2 Místo podání nabídek: Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 339 01 Klatovy.
Nabídka musí být podána v uzavřené a neporušené obálce označené slovem NEOTEVÍRAT a názvem zakázky:
„Rekonstrukce vstupů“.
9.3 Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v plném rozsahu vázáni, se stanovuje do
31. 8. 2010.
9.4 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři budovy Dětského domovu se školou, ZŠ a ŠJ Měcholupy
2, 339 01 Klatovy, dne 21. 7. 2010 v 9.00 hod.
10. Obchodní podmínky:
10.1 Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem
uchazeče. Uchazeč závazně použije vzor smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 této výzvy. Uchazeč je
povinen ve vzoru smlouvy o dílo vyplnit pole označená žlutě.
10.2 Uchazeč je oprávněn navrhnout v návrhu smlouvy ustanovení, která budou pro zadavatele výhodnější, nebo
která neomezí požadavky zadavatele, stanovené v této výzvě. Uchazeč takto navržená ustanovení v návrhu
smlouvy zvýrazní. Zadavatel je oprávněn kteroukoli změnu, navrženou uchazečem odmítnout.
11. Ostatní informace:
a) Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto zadávacím řízení a s vypracováním
nabídky.
b) Vyzvednout si projektovou dokumentaci k předmětu veřejné zakázky nebo uskutečnit prohlídku místa plnění
veřejné zakázky je možné po vzájemné dohodě. Účast na prohlídce je nutné oznámit minimálně 1 den předem
kontaktní osobě zadavatele na tel. Jaroslava Kumštová, tel. 376395194, e-mail: kumstova@ddsmecholupy.cz,
ve dnech: pondělí – pátek od 7.00 do 15.00 hodin.
c) Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky
nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti
d) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.
12. Přílohy
12.1 Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů;
12.2 Vzor čestného prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou;
12.3 Vzor způsobu hodnocení nabídek.
12.4 Vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2 písm. a)
výzvy
12.5 Vzor smlouvy o dílo

Mgr. Bittnerová Jana
ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ

Příloha č. 1
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a)
až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce vstupů“ prohlašuji, že splňuji
základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Příloha č. 2
Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3
Vzor způsobu hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací
bodů.

stupnice v rozsahu 0 až 100

2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího hodnotícího kritéria ve
vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a)

U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena, doba
provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky / hodnota posuzované
nabídky

b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky,
apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky / hodnota maximální
nabídky.
3) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí % váhou
jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil
zadavatel ve výzvě, takto získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté
sečtou.
4) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší
bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Příloha č. 4
Čestné prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2 písm. a) výzvy
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

nemá povinnost být zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné obdobné evidenci.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

