Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce:

Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009, ve znění pozdějších dodatků, Vás
vyzýváme k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce
sociálních zařízení v objektu B2“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,
Brno, Kamenomlýnská 2

Sídlo:

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

IČ:

653 53 650

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Mgr. Dagmar Sýsová, ředitelka
školy
Kontaktní osobou zadavatele je Jiří Mazel, mobil 605 174 288, e-mail: mazel@sssou.cz

1. Předmět plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na „Rekonstrukci sociálních
zařízení v objektu B2" v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací stavby
(zpracovanou firmou MENHIR projekt, s.r.o., Horní 32, 639 00 Brno) a vyjádřeními
příslušných úřadů. Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr.
Výše uvedenou dokumentaci si dodavatelé můžou vyžádat v průběhu lhůty pro
podání nabídek. Dokumentace bude předávána pouze v elektronické podobě na
kompaktních nosičích, v tištěné formě bude k dispozici k nahlédnutí při prohlídce
místa plnění. Zájemce uhradí za převzatou dokumentaci částku 100,- Kč při jejím
převzetí.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4.900.000,- Kč včetně DPH.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne 13.10.2010 v 9:00 hodin.
Sraz uchazečů bude na vrátnici Střední školy, základní školy a mateřské školy pro
zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2.
Prohlídka v jiném termínu je možná pouze výjimečně po dohodě se zadavatelem,
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout náhradní termín prohlídky bez udání
důvodu.
2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:

30. 11. 2010

3. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání
3.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným
prohlášením, 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,
který je přílohou č. 1 této výzvy). Prohlášení nesmí být starší 90ti kalendářních
dnů.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:
a) výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, nebo jeho úředně ověřenou kopii; výpis z obchodního rejstříku nesmí
být starší 90ti kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek;
b) dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci v prosté
kopii.
Pokud uchazeč nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku, či
v jiné obdobné evidenci, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (uchazeč
může využít vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy).
3.3 Ekonomické kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáže splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložením:
Prosté kopie pojistné smlouvy, kterou prokáže pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě, ve výši min. 500.000,- Kč.
3.4 Technické kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
Seznamu významných realizovaných stavebních prací za posledních pět let, ve
kterém uchazeč uvede, že realizoval min. 4 obdobné zakázky, jejichž
předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba, především sociálních zařízení.
Tuto skutečnost doloží alespoň jedním dokladem dle § 56 odst. 2 písm. a)
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
tedy:
- osvědčením vydaným veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo;
- osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byly stavební
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo;

práce

- čestným prohlášením uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle
druhé odrážky od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Doklad dle § 56 odst. 2 písm. a) bude obsahovat dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Cena
za poskytnuté plnění musí být v tomto případě minimálně 4.000.000,- Kč
3.5 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit platnost a pravdivost informací
prokazujících splnění kvalifikace.
4. Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém jazyce. Bude dobře čitelná,
bez oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Členění nabídky: 1) základní identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní firma
nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále
jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení,
místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu a kontaktní
emailová adresa;
2) doklady prokazující splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů, tak jak jsou požadovány v bodě 3
této výzvy;
3) podepsaný návrh smlouvy o dílo v souladu s bodem 6 této
výzvy;
4) čestné prohlášení o tom, že uchazeč nejpozději k datu
předání a převzetí místa plnění (staveniště), poskytne
zadavateli originál záruční listiny banky ve výši 500.000,- Kč,
platné po celou dobu provádění díla (uchazeč může využít vzoru
čestného prohlášení, který je přílohou č. 4 této výzvy).
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena ke každé části veřejné zakázky musí být zpracována samostatně
v souladu s výzvou a v členění:
cena bez DPH
DPH
celková cena včetně DPH
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
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Nabídková cena bude obsahovat všechny náklady potřebné pro úplnou realizaci
veřejné zakázky.
6. Obchodní podmínky
6.1 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. 4 této výzvy. Uchazeč je povinen ve vzoru smlouvy o dílo
vyplnit pole označená žlutě.
Uchazeč zároveň ke smlouvě o dílo jako její přílohu přiloží harmonogram plnění a
výkaz výměr předmětu plnění veřejné zakázky.
6.2 Ze specifikace předmětu plnění musí jasně vyplývat splnění požadavků
zadavatele na předmět plnění.
6.3 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.
7. Termín a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 18.10.2010 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat poštou i osobně do podatelny na adresu zadavatele,
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno,
Kamenomlýnská 2, a to v úředních hodinách podatelny od 8:00 hod. do 11:00 hod. a
poslední den lhůty od 8:00 hod. do 10:00 hod.
Nabídka nebo nabídky musí být doručeny v zalepené a neporušené obálce, která
bude na přelepu opatřena razítky nebo podpisem a označena slovy:
„SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení
v objektu B2 NEOTVÍRAT“.
Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.
10. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
Otevírání obálek se uskuteční dne 18.10.2010 ve 12:00 hodin ve sborovně budovy
B2, místnost č. 116, II.NP, na adrese: Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2 Brno.
11. Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 60
kalendářních dnů.
12. Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
13. Další informace
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem
požadované náležitosti.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.
Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto
zadávacím řízení s vypracováním nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
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14. Přílohy
14.1 Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních
předpokladů;
14.2 Vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních
předpokladů;
14.3 Vzor smlouvy o dílo;
14.4. Vzor čestného prohlášení uchazeče o poskytnutí záruční listiny banky.
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1
písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno,
Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2“ splňuje základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.2 písm. a)
výzvy k veřejné zakázce „SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2,
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2“

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné
evidenci.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
nejpozději k datu předání a převzetí místa plnění (staveniště), poskytne zadavateli
originál záruční listiny banky na částku 500.000,- Kč, platné po celou dobu
provádění díla.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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