Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna,
Olešnice na Moravě, Trpínská 317
v y p i s u j e výzvu
k podání nabídky
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na
zhotovení projektové dokumentace “Rekonstrukce školní
kuchyně“ VÚ, SŠ, I a ŠJ Trpínská 317, Olešnice na Moravě.

1. Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na
Moravě, Trpínská 317, PSČ: 679 74, IČO: 62073079,
zastoupený Ing. Pavlem Adamcem – ředitelem ústavu, tel.: 516 463 109.
2. Předmět zadávacího řízení. Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější
nabídky na zhotovení projektové dokumentace stavby (dále jen PD) rekonstrukce
stravovacího provozu ve stávající hlavní budově ústavu. Projektová dokumentace bude
vypracována v souladu s přílohami č. 1 a 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., - Rozsah a
obsah projektové dokumentace. PD bude podkladem pro vydání stavebního povolení,
jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a pro realizaci stavby.
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva, návrh smlouvy o dílo, studie řešení a
prohlídka místa stavby na místě samém. Studii řešení si mohou vyzvaní zájemci
vyzvednout na ředitelství ústavu. Projekt může být zpracován v jednom stupni.
Předpokládaná hodnota stavebních prací je 6,0 mil Kč vč. DPH.
3. Čas plnění: Práce na PD je možno zahájit bezprostředně po ukončení zadávacího řízení
a uzavření smlouvy o dílo s vítězem zakázky. Termín dokončení a předání projektové
dokumentace, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr je součástí hodnotících
kritérií.
4. Nabídka bude obsahovat:
4.1. identifikační údaje uchazeče
4.2.cenu za vypracování stavební i technologické části projektové dokumentace
včetně položkového výkazu výměr, rozpočtu a projednání s DOSS.
4.3. potvrzený návrh SoD, včetně písemného prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, přičemž
oba tyto dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
5. Kritéria pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
5.1. nabídková cena, s vahou 55%
5.2. termín dokončení a předání díla (lhůta potřebná pro dokončení kompletní PD –
uveďte v týdnech od podpisu SOD), s vahou 45%.
6. Cenová nabídka bude zpracována jako cena pevná, členěná na cenu bez DPH, DPH a
celkovou cenu vč.DPH.
7. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

8. Uchazeči podají své nabídky poštou nebo osobně v zajištěné obálce, označené
„Neotvírat – soutěž-PD školní kuchyně“ na adresu zadavatele uvedenou v záhlaví
do: pátku 5.3.2010 do 900 hod.
9. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5.3.2010 ve 1400 hod v místě
sídla zadavatele.
10. Zadávací lhůta je stanovena na 10 pracovních dní od skončení lhůty pro podání
nabídek.
11. Základní kvalifikační předpoklady. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53
odst. 1 písm. a) až i) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže
předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
12. Profesní kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč originálem nebo úředně
ověřenou kopií osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“.
13. Upozornění. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou
splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem
požadované náležitosti.
14. Právo soutěž zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

V Olešnici dne 24.2.2010

Přílohy:

-

návrh SoD
…………………….
ředitel ústavu
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KART Ing. Petr Králíček, Družstevní 1, 678 01 Blansko,
Novotný Lukáš ing., Lesní 11/2356, Blansko tel: 605 781 730, mail:
Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno. Tel. 606 733 550, mail
Ing. Ilona Janíková, Újezd u Boskovic č. 118,
Ing.Petr Šafář, Nová 205,572 01 Polička
APOLO CZ s. r. o., Tyršova 155, 572 01 Polička
PROKANT, Jiráskova 28, 679 61 Letovice,

