VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA
A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66
Se sídlem:
Místo 66, 431 58 Místo
IČO:
61345741
Tel:
474 658 116, 413 034 317, 474 658 216
Fax:
474 658 302
Zastoupený: Mgr. Milošem Dvořákem, ředitelem
Bank. Spojení: KOBA, 2113210257/0100
jako zadavatel
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a se Směrnicí MŠMT
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. 2371/2009-14 s účinností od 23. 7. 2009, ve
znění pozdějších dodatků,Vás vyzývám k podání nabídky na
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU STAVBY:
„VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo – výstavba garáže“
Zadavatel vyhlašuje následující soutěžní podmínky:
1.Vymezení plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění stavebního dozoru investora souvisejících s danou
zakázkou dle projektové dokumentace Z.č. 70_2010 a výkazu výměr zpracované 08/2010 projektovou
kanceláří JT consulting s.r.o., Ing. Jan Trubiroha, Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň. Stavební dozor bude
prováděn dle standardů ČKAIT. Dále jednání s příslušnými orgány až po vyřízení kolaudačního souhlasu.
2. Doba a místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky jsou práce v areálu Výchovného ústavu,dětského domova se školou,
základní školy, střední školy a školní jídelny, Místo 66.
předpokládané zahájení stavby
červen 2011
předpokládané dokončení stavby
prosinec 2011
3. Předpokládaná hodnota zakázky: 40.000,-- Kč bez DPH (48.000,-- Kč včetně DPH)
4. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 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,
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b) 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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
nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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,
h) 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,
i) 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 a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
5. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a) který je zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné obdobné evidenci, pokud v ní má být zapsán,
b) který má doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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c) který má doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující
jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky
na služby podle zvláštních právních předpisů,
d) který má doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona:
• čestné prohlášení uchazeče, o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona:
• kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona:
• seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letechn s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí
Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy
v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
7. Způsob hodnocení nabídek:
1. cena požadovaných prací včetně DPH
2. referenční zakázky obdobného rozsahu
3. záruky za provedené dílo

70%
15%
15%

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Cena v nabídce musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští překročení
nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky.
Cena v nabídce bude rozdělena na:
cenu bez DPH
DPH
cenu celkem včetně DPH
Cenová nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu.
Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada za plnění proběhne jednorázově po
úspěšném ukončení kolaudašního řízení a předání všech dokladů k nové stavbě na základě vystaveného
daňového dokladu, který bude obsahovat předepsané náležitosti. Splatnost daňového dokladu bude
stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli. Platba bude uskutečněna výhradně v české měně. Rovněž
všechny cenové údaje budou uváděny v Kč.
Nedílnou součástí nabídky musí být návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou.
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9. Jednotný způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné podobě, v českém jazyce. Nabídky budou
zpracovány v tomto členění:
a) krycí list nabídky
b) propočet ceny včetně položkového rozpočtu
c) podepsaný návrh Smlouvy o dílo
d) reference
e) kvalifikační předpoklady
f) záruční a pozáruční servis
Pro zpracování krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor krycího listu nabídky (součást výzvy).
10. Termín podání nabídek:
Do výběrového řízení budou zařazeny nabídky doručené nejpozději 13.5.2011 v 11:00 hodin.
11. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:
Každý pracovní den v době od 08,00 hod. do 11,00 hod. po celou dobu soutěžní lhůty.
Nabídku lze podat osobně nebo doporučeně poštou v zapečetěné obálce, která bude na přelepu
opatřena razítky, zřetelně označené:
veřejná zakázka - neotvírat –
„VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo – výstavba garáže
STAVEBNÍ DOZOR
Adresa:Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna,
Místo 66
431 58 Místo
Mgr. Miloš Dvořák, ředitel
12. Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje až do
doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
13. Termín otevírání obálek: 16:5.2011 v 10:00 hodin v místě sídla zadavatele
14. Předpokládaný termín zveřejnění vítěze: 17.5.2011
15. Název a sídlo zadavatele:
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66
Se sídlem:
Místo 66, 431 58 Místo
IČO:
61345741
Tel:
474 658 554, 474 658 216
Fax:
474 658 302
Zastoupený: Mgr. Milošem Dvořákem, ředitelem
e-mail: reditel@vudds.cz
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16. Organizátor výběrového řízení:
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66
Se sídlem:
Místo 66, 431 58 Místo
IČO:
61345741
Tel:
413 034 317, 474 658 216
Fax:
474 658 302
Odpovědný pracovník: Olga Kulhánková, ekonom
e-mail: kulhankova.olga@vudds.cz
17. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci vypracoval:
JT consulting s.r.o.
Ing. Jan Trubiroha
Sokolovská 1962
432 01 Kadaň a tvoří ji projekt stavby včetně výkazu výměr. Projekt stavby si můžete zapůjčit v
soutěžní lhůtě u organizátora výběrového řízení, na požádání nabízíme zaslání elektronickou poštou
včetně slepého rozpočtu:
18. Práva zadavatele:
a) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit vítěze, či výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
c) Nabídky uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.
d) Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené
požadavky nebo nebudou obsahovat požadované náležitosti.
e) Vítězný uchazeč provede zakázku prostřednictvím svých zaměstnanců, zadavatel nepřipouští
přenechání prací subdodavatelům.
f) Zadavatel nepřiznává uchazečům nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
řízení.
g) Dodavatel musí být řádně pojištěn, za veškeré škody způsobené zadavateli zodpovídá v plném
rozsahu.
Přílohy:
krycí list nabídky
Místo, 29. dubna 2011

Mgr. Miloš Dvořák, ředitel zařízení
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