Diagnostický ústav, dětsk'ý domov se školou' dětský domov,
středisko v'ýchovné péče,základní škola a školníjídelna
Dobřichovice
Pražská 151, 25229 Dobřichovice,
zastoupena ředitelem : yg'. Jan Stárka
ICO: 61384810, DIC; 61384810
v zastoupení, s odkazem na Mandátní smlouvu, Ing. Petrem šiškou,rčo zossoser

Zadávací dokumentace
S odkazem na ustanov€ní $ 12 zákona č,.
l 2006 sb .
zakázek malého rozsahu
'.37
a Směrnici lašmr t.;. 237í/2oo9-L4 upravující zadávání veřejných

vás tímto wzÚváme k podání nabídkv a prokázání kvalifikace'
a ooskytujeme zadávací dokumentaci
na veřeinou zakázku malého rozsahu nastavebnípráce
Předmětem zakázkyje (ve zkráceném soutěžním názvu )

''

vyhlášené zadav atelem :
Diagnostick'ý ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko rnýchovné
péče,základní škola a školníjídeIna Dobřichovice
ICO 61384810, DIC : 6138481O
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( CP\D

1.

:

4500000_7

Doba a místo plnění.
předpokládaný termín dokončenícelého díla : 30.o9.2011
předpokládaný možný termín zahájení : 01.o3.2o11
místo plnění: 252 30 Revnice'

2,

Požadavkv na orokázání kvalifikace.
Uchazeč prokáže čestnÝm orohlášením či orostou kooií :

2.1 Základní kvalifikační kritéria:
- dle s 53 odst. 1 a) až m) zákona č. 13712006 sb.
2.2 Profesní lnnlifikačnípředpoklad uchazeč prokáže :

_

dle 5 54 a) nebo b) zákona č. 13712006 sb.

2.3 Ekonomický a finančníloralifikačnípředpoklad uchazeč prokáže :
dle s 55 odst. 1 a) zákona č. 13712006 sb.

_

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min.
výši 3'5 mil. Kč.

2.4 Techniclcý kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže :

_

dle s 56 odst' 3 a) zákona č. 137/2006 sb.

seznam minimálně S_ti významných zakázek obdobného charakteru za posledních 5 let z toho
minimálně u tří uvedených zakázek musí být obsah o objemu minimálně 3,5 mi!. Kč bez DPtl'
doby, místa provádění díla a údaji o řádném a odborném provedení.
Zároveň ke každéze zakázek ze seznamu bude uveden pďet reklamací a jejich rozsah.

2.5 Uchazeč vedený v seznamu loalifikovanýclr dodavatelů můženahradit prokázání kvalifikačních

-

předpokladů požadovaných v bodech 2.L a 2.2
dle $ 127 odst. l výpisem ze seznamu

z

l2
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Způsob hodnocení nabídek'

podle neinižšícenv nabíd
Hodnocení nabídek bude provedeno
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nebo
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6.

Zadávací lhůta
na 45 kalendářních dnů'
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem

7.

Způsob zoracování nabídkové ceny' platební oodmínkv a použit'ý iazvk.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH jako
celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci ( veškerépoložky slepého rozpočtu _
jednotlivě, se závěrečným součtem ceny díla ).
Do ceny uchazeč zahrne veškerépráce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé
doby plnění veřejné zakázky.

7.1 cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato c€na bude překročitelná pouze po písemné
dohodě obou smluvních stran a to

7.t.l
7.t.2

:

v případě zadavatelem písemnou formou Wžádaného zvýšenípožadovaných standardů
dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisú s dopadem na nabídkovou oenu

Splatnost faktur bude minimálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednavateli.

7.2

Nabídka bude vypracována výhradně v českémjazyce.

8

Návrh smlouw o dílo' právo zadavatele

_

Nedílnou součástínabídtty uchazeče bude návrh smlouvy o dílo' ktený bude respektovat
podmínky této soutěže, bude pro uchazeče závazný a jeho změnu' doplnění nebo úpravu
můžepožadovat pouze zadavateI.
V návrhu smlouvy o dílo bude

!4ú9!9y!ě-u!!9Í!eEg že vítězný uchazeč :

- ...
_
_

9

je v souladu s ustanovením $2 písm e) zákona č. 320/2001 Sb. o finančníkontrole ve
veřejné správě a o změně někteďch zákonů ( zákon o finančníkontrole ), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvlslosti
s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných vydajů.
'.. se zavazuje k uchování účetníchzáznamů a dalšíchrelevantních podkladů souvisejících
s dodávkou zboží,služeb nebo stavebních prací dle platnýctr právních předpisů.
... je navíc povinen umožnit osobám oprávněným kvýkonu kontroly projektu. zněhož je
zakázl<a hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázb1, a to po dobu 10
let po skončenízakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo dle 5 84 zákona zrušitvýběr uchazeče kdykoli
před podepsáním smlouvy o dílo. Zadavate! sivyhrazuje právo doplnit nebo
změnit výntu' Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky. Zadavatel nebude uchazečůmhradit náklady vzniklé účastív
zadávacím řízeni. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Zadavate! si vyhrazuje právo zveřejnit nabídku uchazeče nebojejí části na
svých internetových stránkách.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel nestanovuje pevný termín proh!ídky místa plnění, lze jej individuálně dohodnout při
telefonické objednávce ve dnech od 6.1.2011. Kontaktní osoba : Mgr. Jan Stárka _ tel = 776|255625.

1o

Datum' hodina a místo iednání

Soporou$71zákonat37l2oo6Sb.jestanoventermínjednánína@

v sídle zadavatele. Zadavatel nabizi uchazďi možnost účastnitse otevírání obálek.
Za uchazeče bude jednat statutární zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí k tomuto

jednání.

Identifikační údaie o zadavateli
Zadavate! : Diagnostický ústav, dětslcý domov se školou, dětský domov, středisko výchovné 1Éče'
základní škola a školní jídetna Dobřichovice
Pražská ír5LI252 29 Dobřichovice, ičo : 6138481Q DIč : 6f84810
zastoupena ředitelem : Mgr. Jan Stárka
Pověřená osoba dle mandátní

tmlouw : ing. letr šiška, Kolová 1549lí-,153 oo Praha - Radotín,

ICO

:

70550581, DIC : C26308010588

