Výchovný ústav, d tský domov se školou, st ední škola,
základní škola a školní jídelna Chrastava
Školní 438, 463 31 CHRASTAVA
I O: 70866937
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA STAVEBNÍ AKCI:
" VÚDDŠSŠŽŠŠJ CHRASTAVA – Reko zázemí sportovního areálu".
Vymezení pln ní zakázky:
Zadavatel požaduje provedení rekonstrukce budovy zázemí sportovního areálu ústavu.
Technická specifikace :
P edm tem rekonstrukce je generální oprava dvoupodlažního objektu hygienického
za ízení a skladu v t lovýchovném areálu školy.
Jedná se o dvoupodlažní, áste n zapušt ný objekt obdélníkového tvaru
p dorysných rozm r 14,40 x 6,00 m, o výšce 7,00 m.
Konkrétní vý et položek je obsažen ve výkazu vým r, který je p ílohou této výzvy.
Navrhované stavební úpravy spo ívají:
Stavební ást
Celkové zateplení objektu, vým na všech oken a vstupních dve í v 1. NP, vým na
oplechování, dopln ní st ešní krytiny, opravy podlah v etn dopln ní vodorovné
hydroizolace v místech porušení p i pokládce nových kanaliza ních rozvod , oprava
obklad , nát r a provedení drobných úprav ve vnit ní dispozici.
Zdravotní instalace
Vým na sanitárních rozvod v etn vým ny za izovacích p edm t a baterií.
Demontáž dvou kus akumula ních boiler
Topení
Demontáž plynových p ímotopných t les a rozvod plynu, instalace
nového teplovodního topení v etn plynového kotle.
Elektroinstalace
Vým na vypína a zásuvek, Instalace bezpe nostního osv tlení s pohybovým idlem
Pr b h prací bude koordinován tak, aby nenarušil chod ústavu.
Doba a místo pln ní:
P edpokládané zahájení stavby je zá í 2008.
Místem pln ní je sportovní areál VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava, Školní 438. Jako termín
dokon ení akce je zadavatelem stanoven 15. prosinec 2008. Zadavatel si vyhrazuje
právo v budoucím smluvním vztahu jednostrann prodloužit termín dokon ení, jestliže
se mu nepoda í zajistit financování akce v plném rozsahu.
Požadavky na zp sob zpracování ceny:
Nabídková cena musí být cenou pevnou, bez DPH a v etn DPH 19%. Musí obsahovat
veškeré náklady nutné k úplnému dokon ení p edm tu zakázky, v etn všech
p edpokládaných rizik. Zm na nabídkové ceny v d sledku vývoje cen je nep ípustná.
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Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada za provedené práce bude realizována formou 30
denních da ových doklad na provedený objem prací se splatností 14 dn na ú et
zhotovitele.
Požadavky na prokázání kvalifika ních p edpoklad :
Kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky spl uje uchaze , který má
p íslušné oprávn ní k podnikání, na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti
kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací ízení, nebo nebyl návrh na
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, který nebyl pravomocn
odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání
uchaze e, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku,
který nebyl v posledních t ech letech disciplinárn potrestán podle zvláštních p edpis
upravujících výkon odborné innosti, pokud tato innost souvisí s p edm tem zakázky,
který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
zam stnanosti.
Podmínky výše uvedené se vztahují na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu
nebo všechny leny statutárního orgánu. U organiza ních složek podniku zapsaných v
obchodním rejst íku se spln ní uvedené podmínky vztahuje rovn ž na vedoucího
organiza ní složky podniku, který podává nabídku, nebo na odpov dného zástupce
uchaze e, ustanoveného podle zvláštního právního p edpisu.
Doložit:
- kopii dokladu o oprávn ní k podnikání, v etn kopie výpisu z obchodního rejst íku, jeli do tohoto rejst íku zapsán a estným prohlášením o spln ní kvalifika ních
p edpoklad .
Požadavky na prokázání dalších p edpoklad pro pln ní zakázky:
Zadavatel požaduje v nabídkách uchaze dále prokázat další p edpoklady
pro pln ní zakázky:
- údaje o technickém a materiálním vybavení, po tu zam stnanc
odborných profesí pot ebném k realizaci zakázky.
- údaje o nejmén dvou úsp šn realizovaných stavbách obdobného
charakteru dokon ených za poslední dva roky.
- údaje o výši obchodního obratu uchaze e ze stavební innosti za
p edcházející t i roky a to formou estného prohlášení uchaze e.
- doklad o pojišt ní spole nosti na odpov dnosti za škodu zp sobenou
t etím osobám, doložením kopie pojistné smlouvy na toto pojišt ní.
Zp sob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny bez DPH a v etn 19% DPH.
Podmínky, za kterých je možno p ekro it nabídkovou cenu:
Zadavatel souhlasí s p ekro ením nabídkové ceny pouze za p edpokladu, že dojde
v pr b hu ve ejné zakázky ke zvýšení sazeb DPH nebo jiných da ových p edpis
ovliv ujících cenu díla. Legislativní zm ny známé v dob podávání nabídky je nutno
zakalkulovat do nabídkové ceny. Jiný d vod navýšení ceny zadavatel nep ipouští.
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Sout žní lh ta a místo otevírání obálek s nabídkami:
Sout žní lh ta po íná b žet dnem vyhlášení sout že, tedy 14.8.2009 a kon í dnem a
hodinou otevírání obálek s nabídkami, tedy 25.8.2008 v 10.00 hodin. Nabídky p ijaté
pozd ji budou z výb ru vy azeny.
Místem pro otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost VÚDDŠSŠZŠŠJ
Chrastava, Školní 438, 463 31 Chrastava.
Zadávací lh ta : Doba trvání 60 pracovních dn .
Místo pro podávání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobn :
VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava, Školní 438, 463 31 Chrastava v každý pracovní den sout žní
lh ty v dob od 6.00 do 14.00 hod.
Prohlídka místa budoucí stavby:
Zadavatel umožní prohlídku místa budoucí stavební akce.
Termín prohlídky je 18.8. 2008 v 9.00 hodin v areálu VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava.
Lze dohodnout i termín náhradní.
Název a sídlo zadavatele :
Výchovný ústav, d tský domov se školou, st ední škola, základní škola a školní jídelna
Chrastava, Školní 438, 463 31 Chrastava
statutární orgán : Mgr. Zden k Pelda, editel ústavu
I O : 70866937
TEL : 485 143 104 FAX : 482 720 174
e-mail : vudds-chrastava@volny.cz
Zadávací dokumentace :
Zadávací dokumentace je p ílohou výzvy k podání nabídky. Nabídka musí obsahovat
obchodní název uchaze e, jméno odpov dné osoby, I O, DI , telefon a fax pop . e-mail.
Obálku s nabídkou uchaze ozna í názvem akce: VÚDDŠSŠŽŠŠJ CHRASTAVA – Reko
zázemí sportovního areálu".
Další podmínky zadavatele : K nabídce uchaze p iloží návrh smlouvy o dílo opat ený
podpisem a razítkem uchaze e.
Zadavatel si vyhrazuje právo : Zm nit, nebo doplnit sout žní podmínky v pr b hu
sout žní lh ty, zrušit sout ž nebo odmítnout veškeré p edložené nabídky, jednat o
p edložené smlouv .
Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek.

V Chrastav 14.8.2008

Mgr. Zden k Pelda
editel VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava

P ílohy: Technická dokumentace stavby v etn výkazu vým r.
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