Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna
Vrchlabí, Al. Jiráska 617
IČO 60153261
Zastoupený Mgr. Jiřím Košařem, ředitelem

Veřejná zakázka
DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí – revitalizace budov
Zadavatel v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) Vás
VYZÝVÁ


1.

jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku
malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí 2 600 000,- Kč
bez daně z přidané hodnoty.
Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je akce „DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí – revitalizace budov“.
Jedná se o opravu objektu prádelny (drenáže kolem objektu, výměna oken, výměna střešní
krytiny, tepelné izolace krovu), terasy na jižní straně hlavní budovy, schodiště na severní
straně hlavní budovy, suterénního světlíku a zastřešení vstupu do lyžárny.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Pavlem
Starým, GRAFIC Vrchlabí.
2.

Místo plnění zakázky a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je město Vrchlabí, ulice Al. Jiráska č.p. 617
Realizace stavby ze strany dodavatele se předpokládá v termínech:
- březen – září 2011
3.

Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 7.1.2011 v 9:00 hodin.
Nabídky budou přijímány v kanceláři ředitele dětského domova, Al. Jiráska 617, 543 01
Vrchlabí. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 9:00 hodin.
Nabídky budou předány v zapečetěné a neporušené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT“ a
budou označeny názvem zakázky.
Nabídky je možné též zaslat doporučeným dopisem na adresu:
Dětský domov se školou
Základní škola a školní jídelna
Al. Jiráska 617
543 01 Vrchlabí

V tomto případě musí být nabídka v další samostatné obálce, vlastní nabídka musí být
zabezpečena stejně, jako kdyby byla předávána osobně, t.j uzavřená, označená názvem
akce a s popisem NEOTVÍRAT (viz výše).
4.

Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.1.2011 v 10:00 hodin v kanceláři
ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí.
5.

Kvalifikace zájemců

Uchazeč musí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen
„zákon“) předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumentaci:
Základní kvalifikační předpoklady - § 53 zákona:
a.

b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se
tento předpoklad na tyto osoby.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení
v souladu s § 62 odst. 2 zákona.

Profesní kvalifikační předpoklady § 54 zákona:
-

Kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního
rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmí být
k datu podání nabídky starší 90 dnů.

-

Kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmí být
k datu podání nabídky starší 90 dnů.

6.

Obsah nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude
zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně
příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Doklady budou seřazeny
v tomto pořadí
Identifikační údaje uchazeče
Kvalifikační předpoklady
Nabídková cena bez DPH zpracovaná dle výkazu výměr, který je součástí projektové
dokumentace, po jednotlivých objektech
Celková cena bez DPH, DPH,a celková cena včetně DPH
Termíny plnění, nejzazší doba splnění zakázky je 30.9.2011
Záruční doba, délka záruční doby je minimálně 48 měsíců
Platební podmínky, minimální délka doby splatnosti faktur je 21 dnů
Návrh smlouvy o dílo, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
Písemné prohlášení uchazeče, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky a nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti.
7.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.
8.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- v případě, že dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny
- zadavatel změní požadovaný rozsah či kvalitu prací nebo termín plnění
Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou.
9.

Údaje pro vyzvednutí projektové dokumentace stavby

Projektovou dokumentaci stavby včetně výkazu výměr je možné vyzvednout k zapůjčení
v DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí u pana Neubauera dne 28.12.2010 od 9 do 11 hod. po předchozí
telefonické domluvě, tel.č. 728 557 003. Dokumentaci vrátí každý uchazeč zadavateli
společně s předkládanou nabídkou. Nevrácení zapůjčené dokumentace je důvodem
k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

10.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán – zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů ode dne skončení lhůty pro podání
nabídky.
11.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona. Výběrem nejvhodnější
nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném
znění smlouvy o dílo.
Ve Vrchlabí dne 22. prosince 2010

…………………………………………….
Mgr. Jiří Košař,
ředitel

