ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnice upravující zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859,
LIBEREC“

ZADAVATEL :
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné
péče, základní škola, mateřská škola a školní
jídelna, Liberec, U Opatrovny 3
U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
46748083
PhDr. Božena LÁNYOVÁ, ředitelka
Ing. Petr ZÍCHA
723 226 532
485 341 109

Název / Obchodní firma
Adresa sídla / místo podnikání
Identifikační číslo
Osoby oprávněné za zadavatele jednat
Kontaktní osoba
mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail :

Ing. Petr Zícha [p.zicha@ddu-liberec.cz]

DRUH A KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Klasifikace veřejné zakázky45454100-5

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.2195/2002, ve znění nařízení Komise č.
2151/2003 a ve znění nařízení Komise č. 213/2008

Rekonstrukce budov

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH ………………………………………………………………………………….3.600 000,- Kč
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1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1.

SPECIFIKACE A ROZSAH POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ

Základní charakteristika stavby a její účel:
Jedná se o stávající řadový rodinný dům o čtyřech podlažích včetně podkroví a se suterénem. Objekt se nachází
na parcele č. 1277/34 s pozemky č.1277/7 a 1277/33 v K.Ú. Ruprechtice. Dům byl dokončen v roce 1985 pro
účel bydlení a spolkovou činnost organizace zahrádkářů. Dům je připojen na inženýrské sítě – vodovod,
kanalizace, plyn, rozvody NN a telefonu. Přístup k domu je napojen na stávající dopravní infrastrukturu.
DDÚ Liberec uvažuje v objektu zřídit cvičné byty pro 10 dětí a pracoviště pro 5 až 6 pracovníků.
Předmětem veřejné zakázky je : uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby s názvem „DDÚ
LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“ v rozsahu a podle:


Projektové dokumentace stavby (Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zpracované do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky s názvem „DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU
č.p.859, LIBEREC“ zpracovaná projektantem V-ATELIER spol. s r.o., Zborovská 807/5, 460 01 Liberec
s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito
stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán (v
tištěné podobě) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v elektronické podobě
na CD ROM) dále jen PROJEKT;

Předmět veřejné zakázky dále tvoří :
 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho
jednoho v datové formě (na CD ROM).
 Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atest, certifikátů, prohlášení o shodě apod. vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3
vyhotoveních.
 Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět této smlouvy včetně
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.
 Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení
podmínek, za kterých se komplexní vyzkoušení bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení
včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce, vše ve 3 vyhotoveních.
 Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze; návodu na
provoz a údržbu díla a dokumentace údržby a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho jedno
v datové formě (na CD ROM) – vše v českém jazyce.
 Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na
všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.
 Vybudování stavby podle požární zpráv, která je součástí PROJEKTU
 Zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou při provozu díla obsluhovány pracovníky Objednatele.

1.2.

DOBA PLNĚNÍ
21.05.2010
30.09.2010

1.2.1.
1.2.2.

Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění – předání díla:

1.2.3.

Zadavatelem stanovené ukončení plnění prací je stanovena jako limitní lhůta. Nabídka uchazeče může
obsahovat maximální dobu dokončení ve lhůtě kratší nebo právě v této lhůtě.
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1.3.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění veřejné zakázky je objekt č.p. 859, Hlávkova ulice, 460 01 Liberec 14

1.4.

FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

1.4.1. Rozpočtové prostředky, vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění, nepřesahují částku
3,600.000,-Kč (bez DPH).
1.4.2. Nabídková cena na zpracování veřejné zakázky nesmí tuto částku překročit.
1.4.3. Překročení tohoto limitu bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení.

2. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

2.1.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

2.1.1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena (hodnota) předmětu zakázky v Kč bez DPH, i s DPH.
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
2.1.2. Navrhovaná cena nesmí přesahovat částku uvedenou v bodě 1.4.1.
2.1.3. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
2.1.4 Nabídková cena bude zpracována jako cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace včetně DPH při dodržení doby plnění. Nabídková cena bude v nabídce zpracována
v souladu s obchodními podmínkami. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
2.1.5. Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace
včetně DPH zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů
(včetně inflačních) během celé doby provádění díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy
nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací
dokumentaci.
2.1.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny
2.1.7. Zadavatel jako podmínku soutěže požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové
ceny a to oceněním výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU.
2.1.8. Ocenění (ROZPOČET) bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které jsou součástí výkazů
výměr a jednotkových cen uchazeče, a to po jednotlivých položkách výkazů výměr. Tyto jednotkové
ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky závazné. Do ceny jednotlivých položek zahrne uchazeč
veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, náklady práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik
a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Uchazeč je povinen dodržet položkovou skladbu
položkového výkazu výměr, který je součásti PROJEKTU.
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2.1.9. Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace musí zahrnovat
veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid
staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a
místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla správní poplatky,
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a
prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby.
2.1.10. DPH bude v rozpočtu vyčíslena v Zákonné výši ke dni podání nabídky.
2.1.11. ROZPOČET bude doložen jako součást nabídky, a to v tištěné a elektronické podobě.
Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.
Další položky nabídkové ceny zahrnuty ve vedlejších nákladech stavby
•
veškeré náklady na dopravní značení,
•
veškeré náklady na používání strojů,
•
veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho
provoz,
•
veškeré náklady na služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch vnitřních prostor
dotčených prováděním díla,
•
veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně
veškerých správních poplatků,
•
veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů veřejné zakázky,
•
veškeré náklady na schvalovací řízení, převod vlastnických práv na zadavatele,
•
veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení), správní
poplatky,
•
veškeré náklady na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů
všech materiálů a prvků
•
veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během provádění veřejné
zakázky,
•
veškeré náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
•
veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení
plnění veřejné zakázky,
•
veškeré náklady na poplatky za skládky,
•
veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,
•
veškeré náklady na zábory,
•
veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
•
veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese dodavatel,
•
veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a
dílů včetně předávacích zkoušek,
•
veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a na pojištění předmětu plnění veřejné zakázky,
•
veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky a jakékoliv
další výdaje spojené s realizací předmětu této veřejné zakázky uvedené ve výkazech výměr.

2.1.12. Způsob oceňování méněprací, víceprací a práce neuvedeny v rozpočtu, které jsou nutné k zdárnému
dokončení díla
Stanovené jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných úprav
předmětu veřejné zakázky. Takové ocenění případných úprav předmětu veřejné zakázky dodavatele
neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. Případné úpravy předmětu veřejné zakázky určuje zadavatel
v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a smlouvy. Případné práce neuvedeny v rozpočtu, které jsou nutné
k zdárnému provedení prací, ocení a uvede dodavatel v rozpočtu pod čarou tak, že tyto oceněné práce
nebudou zahrnuty v celkovém součtu.
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2.1.13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke
změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
Případné služby, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou z pohledu uchazeče nutné pro splnění
předmětu smlouvy, uchazeč ve své nabídce uvede a bude je jednoznačně věcně a cenově specifikovat
v rozpočtu pod čarou tak, že tyto oceněné práce nebudou zahrnuty v celkovém součtu.

2.2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel neumožňuje poskytnutí jakýchkoliv záloh.
Zadavatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury –
daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný
Zhotovitelem a potvrzený TDI. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých
materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o
kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti, který TDI jako součást kontroly skutečně provedených prací
v uplynulém kalendářním měsíci prověří. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to ,
že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis
provedených prací uznán. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3.dne
kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej
zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce
musí být započtena na konečnou fakturu. Současně bude na každé z faktur uveden celkový limit – celková cena
díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a celkem (vše vč. DPH) - od které budou
evidenčně odpočteny veškeré fakturované částky (po jednotlivých částech díla a celkem – vše vč. DPH)
uplatněné ke dni vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele
v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby
Objednatele.
Objednatel bude hradit provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do
výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po předání a
převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních
předpisů: (minimálně:
•
číslo smlouvy
•
číslo faktury
•
den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
•
název, sídlo, IČ Objednatele a Zhotovitele, DIČ Zhotovitele
•
označení banky a číslo účtu Zhotovitele
•
označení díla
•
identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ………………oddíl…… , číslo složky ………
•
celkový soupis provedených prací
•
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
Lhůta splatnosti faktury 21 dnů.
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Poslední část ceny díla ve výši 10 % z dohodnuté celkové ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po předání
a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků. Objednatel bude oprávněn neproplatit částku
deset procent (10%) z dohodnuté celkové ceny díla, která může být ze Zákona vyžadována k pokrytí dluhu,
zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na
Objednatele. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestně prohlášení, že
nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
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2.3. PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Překročení nabídkové ceny je možné jen za předpokladu, že v průběhu realizace akce dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.4. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
2.4.1. Podpis návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadání na veřejnou zakázku malého rozsahu.
2.4.2. Platební podmínky a podmínky překročení nabídkové ceny uvedené ve výzvě k podání nabídky na
veřejnou zakázku je uchazeč povinen akceptovat.
2.4.3. Zahájení plnění se předpokládá dnem oboustranného podpisu smlouvy, doba trvání plnění nejpozději do
30. 09. 2010.
2.4.4. Způsob plnění
Ke splnění díla dojde předáním předmětu plnění veřejné zakázky zhotovitelem (díla), se všemi
náležitostmi podle specifikace uvedené ve smlouvě, a převzetím objednatelem. O předání díla a jeho
převzetí bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Místem převzetí je sídlo objednatele.
2.4.5. Povinnosti smluvních stran
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné
provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro provedení díla. Zhotovitel je povinen
objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci díla nebo
způsobit zpoždění realizace díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech
rozhodných pro řádnou a včasnou realizaci díla. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není
předáno včas a v souladu s touto smlouvou. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit
cenu sjednanou ve smlouvě.
2.4.6. Sankce
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
2.4.7. Výpověď a odstoupení
Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu nebo v kvalitě dle
této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu za řádně a
včas splněné dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho
písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu
vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.
2.4.8. Ujednání o povinnosti mlčenlivosti
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli),
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním
smlouvy (se zhotovením díla).
2.4.9. Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.
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2.5. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY
Nabídka bude předložena v tomto členění:
2.5.1. Krycí list v závazném členění
- název zakázky
- identifikační údaje uchazeče
- nabídková cena
- datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
- viz příloha č. 1 (vzor)
2.5.2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče:
- doklady dle bodu 3.1 této výzvy
- doklady dle bodu 3.2 a 3.3
2.5.3. Obsah nabídky – tj. podrobný popis obsahu plnění veřejné zakázky viz. tak jak je uvedeno v bodě 1.1
2.5.4. Návrh cenové nabídky a její specifikaci (oceněný výkaz výměr)
2.5.5. Návrh smlouvy
- musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče,
- viz. příloha č.2
2.5.6. Prohlášení uchazeče, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, o tom,
- že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení,
- že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé,
2.5.7. Doklady pro účely hodnocení – viz bod 3.4
2.5.8. Místo, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

2.6. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
2.6.1. Dodavatel musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění.
2.6.2. Varianty nabídky jsou nepřípustné.
2.6.3 Subdodavatelé:
Pokud se uchazeč rozhodne využít subdodavatele/subdodavatelů, musí specifikovat tu část veřejné
zakázky, kterou má v úmyslu zajistit tímto způsobem. Subdodavatel nesmí jejich realizaci svěřit dalšímu
subdodavateli. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného zájemce, který rovněž podal nabídku, jinak bude zadavatelem vyřazen.
Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více zájemců v
tomto zadávacím řízení.
2.6.4 Sdružení dodavatelů:
Nabídku může podat sdružení dodavatelů. V tomto případě bude v nabídce doložena smlouva o sdružení
a dále bude uvedeno, který z dodavatelů bude vystupovat jménem sdružení (dodavatele).
2.6.5. Návrh smlouvy předložený zadavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu.
Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho
úpravu, doplnění nebo změnu.
2.6.6. Zadávací lhůta:
Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením §43 Zákona datem 30.4.2010. Do
uvedeného data je vybraný uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením §43
Zákona.
2.6.7. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a
s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Dodavatel je
povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny
Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit
Objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
2.6.8. Dodavatel je povinen zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým v dostatečném rozsahu.
2.6.9. Dodavatel se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Objednatelem budou použity
pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy.
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2.6.10. Dodavatel bude chránit majetek Objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu
Objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy. Způsobí-li Dodavatel při provádění prací škodu na majetku Objednatele bude
zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného
plnění z příslušné pojistky Dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i
na zdraví, kterou při plnění z příslušné pojistky Dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za
škodu na mateřku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
2.6.11. Dodavatel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí Objednatele.
Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci Objednatele nebudou dodavatelem ani jeho výkonnými
pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci
byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za
podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2.6.12. Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a
výkon činností objednatele, a t zejména hlukem, zápachem či chybnou organizací práce. Při plnění
povinností ze smlouvy bude dodavatel provádění jednotlivých dodávek koordinovat s provozem a plněním
úkolů objednatele.
2.6.13. Dodavatel je povinen při plnění sjednaném smlouvou provádět nutná opatření proti vzniku požáru,
havárie rozvodů elektrické energie případně vodovodního řadu a zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby
byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany a hygieny životního prostředí.
2.6.14. Dodavatel se zavazuje s veškerým svým odpadem nakládat jako jeho původce.
2.6.15. Vyvstane-li během stavby nečekaný problém, bude řešen smluvními stranami operativně s ohledem na
provoz a podmínky zařízení.

3.

3.1.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písmene a) až i) zákona bude
prokázáno doložením čestného prohlášení, kterým uchazeč prohlašuje, že
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;
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;
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;
vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů;
není v likvidaci;
nemá v evidenci daní, ve vztahu ke spotřební dani, zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
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;
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.

3.2.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením dokladu

a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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Doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku - nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady
prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč formou originálů nebo úředně
ověřenou kopií příslušných dokladů.
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace v originálním vyhotovení nabídky, v kopii nabídky postačí pouze fotokopie
těchto dokladů. Prokázání oprávnění k podnikání splňuje uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku,
ne starší než 90 dnů v originálu.
3.3

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

3.4.
a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
§ 56 odstavec 3 písmeno a) Zákona -tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který
předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu
a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec 7 písmeno a) až c) Zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů pro tento technický kvalifikační předpoklad takto:


uchazeč ve své nabídce předloží seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let



uchazeč ve své nabídce předloží seznam Obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let. přehled bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou
osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či
občanského Zákoníku.
obdobnou stavební prací se rozumí stavby v oblasti rekonstrukce objektů pozemních staveb, jejichž
finanční objem byl alespoň 5 mil. Kč bez DPH.
zadavatel požaduje prokázat minimálně 5 obdobných stavebních prací za posledních 5 let.




§ 56 odstavec 4 Zákona -tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží
certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (České technické normy řady
čsN EN ISO 9000.) akreditovanou osobou (§ 16 Zákona č. 22/1997 Sb" o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých Zákonů ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel uzná
rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odstavec 7 písmeno a) až c) Zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů takto:





uchazeč ve své nabídce předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických
norem akreditovanou osobou nebo rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo
jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
uchazeč ve své nabídce předloží originál nebo úředně ověřenou kopii certifikátu systému řízení
jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo originál či úředně
ověřenou kopii rovnocenného dokladu vydaných v členském státě Evropské unie nebo originály či
úředně ověřené kopie jiných dokladů o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
zadavatel požaduje, aby uchazeč měl certifikát vydaný pro činnosti provádění pozemních staveb
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b)

dokladem obdobně jako podle § 56 odst. 3 písm. b) zákona – seznamem techniků či technických útvarů,
jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťující kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.
Uchazeč prokáže splnění seznamem osob určených pro jednotlivé úseky s výpisem kvalifikace a
doložením staveb na nichž spolupracovali.

c)

dokladem obdobně jako podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace příslušných stavebních prací. Uchazeč prokáže splnění kvalifikace v této oblasti
doložením kopie dokladu o autorizaci nejméně 1 osoby uchazeče pro obor pozemní stavby dle § 5 odst. 3
písm. a) zák. č. 360/1992 Sb.

3.5.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 55 Zákona a způsoby jejich
prokázání

3.5.1

§ 55 odstavec 1 písmeno a) Zákona -tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje
dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě.

3.5.2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec 3 písmeno a) až c) Zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů pro tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad takto:
•
•

•

uchazeč ve své nabídce předloží originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo
pojistného certifikátu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti
po celou dobu trvání smlouvy a záruční lhůty mezi dodavatelem a objednatelem. Čestné
prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku.
minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě činí 5.000.000,-Kč.

3.5.3

§ 55 odstavec 1 písmeno c) Zákona -tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje
dodavatel, který předloží údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních
předpisů (§ 1. odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 Zákona Č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), případně obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a
to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil
činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-Ii údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

3.5.4

Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec 3 písmeno a) až c) Zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů pro tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad takto:
•
•

•

uchazeč ve své nabídce předloží údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět
veřejné zakázky (rekonstrukce objektů pozemních staveb), a to za poslední 3 účetní období.
uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na
předmět veřejné zakázky (podle předchozího bodu), které bude podepsáno oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či
občanského Zákoníku.
minimální výše obratu uchazeče dosaženého s ohledem na předmět veřejné zakázky (rekonstrukce
objektů pozemních staveb) za předcházející 3 účetní období činí minimálně 15 mil. Kč (bez DPH) v
každém z předcházejících 3 účetních obdobích.

3.5. Lhůta pro prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou
součástí nabídky.
3.6. Neprokázání kvalifikace
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále
hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.
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3.7. Změny k kvalifikaci
Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 Zákona

4.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

4.1.

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny

4.2.

Hodnocení nabídek provede zadavatel, popřípadě komise ustavená zadavatelem a na základě jejího
doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně
všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

5.

MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY

5.1.
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně Ing. Petru Zíchovi Dětského diagnostického ústavu,
středisku výchovné péče, základní škole, mateřské školy a školní jídelny,460 01 Liberec, U Opatrovny 3 (v
pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin)
5.2.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 04. 2010 v 10.00 hodin.

5.3.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její
fyzické převzetí podatelnou na adrese výše uvedené.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

5.4.

6.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Podle ustanovení §68 odstavec (1) Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky.
V souladu s ustanovením §69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení
§71 odstavec (6) Zákona.
6.6.

Pod pojmem nabídka uchazeče se rozumí vlastní nabídka uchazeče, doklady a údaje požadované
zadávacími podmínkami a identifikační údaje uchazeče.

6.2.

Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou
kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám
z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky,
zavázáni společně a nerozdílně.

6.3.

Originál nebo ověřená kopie listiny musí obsahovat vymezení zastupování těchto uchazečů jediným
právním subjektem a to jak v rámci tohoto řízení, tak pro případ plnění zakázky.
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6.4.

Nabídka musí obsahovat zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

6.5.

Nabídka bude, vč. dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude
svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh a nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude nabídka včetně
příloh zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí pečetě či přelepky.
Každý list nabídky uchazeče bude samostatně očíslován, s výjimkou předkládaných originálů či úředně
ověřených dokladů k prokázání kvalifikace uchazeče. Poslední list dokumentace uchazeče bude
obsahovat součet všech, tedy i neočíslovaných, listů předkládaných uchazečem v rámci nabídky
uchazeče s podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče v rámci předmětné zakázky.

6.6.

Nabídku podá uchazeč v jedné zapečetěné obálce s nadpisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DDÚ LIBEREC,
REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC – NEOTEVÍRAT“, která bude obsahovat jeden originál a jednu
kopii dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude v tištěné podobě
i v elektronické podobě (na CD, formát textu MS Word, tabulek MS Excel, obrázky Visio) v obálce s
nabídky. V případě pochybností nebo rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními se má za rozhodující znění
originálního vyhotovení nabídky v tištěné podobě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude
zpracována v českém jazyce. Bude-li některý z dokladů předkládaných uchazečem v cizím jazyce, bude
v obálce s nabídkou rovněž jeho úředně ověřený překlad do češtiny.

6.7.

Nabídka bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou jednat jménem
statutárního orgánu, v případě podnikatele – fyzické osoby bude potvrzena podnikatelem samým. V
případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či
jiný platný pověřovací dokument. V obálce s nabídkou bude formou čestného prohlášení uvedeno jméno
osoby, která je oprávněna jednat jménem uchazeče s uvedením rozsahu jejího oprávnění k takovému
jednání.

6.8.

Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští. Viz.výše

6.9.

Překročení nabídkové ceny
Viz. výše

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁNÍ
7.1.1. Vyzvaný uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadání.
7.1.2. Žádost se podává zadavateli písemně nebo elektronicky nebo faxem a musí být zadavateli doručena
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
7.1.3. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne
uchazeči dodatečné informace k zadání, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro
obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel všem
ostatním uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
7.1.4. Uchazeč je povinen na žádost zadavatele poskytnout potřebné vysvětlení k předložené nabídce

7.7. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
7.2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení § 84 Zákona.
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7.2.2. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
7.2.3. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.
7.2.4. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

7.8. VYŘAZENÍ NABÍDKY
7.8.7.

Dle § 60 zákona zadavatel uchazeče, kteří nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost stanovenou v § 58 zákona, vyloučí z účasti v zadávacím řízení a nebudou hodnoceny. Zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z řízení.

7.8.8.

Jestliže komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka není úplná nebo nesplňuje stanovené požadavky
a náležitosti zadavatele, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla
komisí vyřazena z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.

7.9. OSTATNÍ
7.4.1. zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
7.4.2. zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
7.4.3. Otevírání obálek s nabídkami proběhne ve dne 26.04.2010 v 10.00 hodin v Dětském diagnostickém
ústavu, středisku výchovné péče, základní škole, mateřské škole a školní jídelně Liberec, U Opatrovny
444/3, 460 01 Liberec 4.
7.4.4. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
7.4.5. V souladu s ustanovením §49 odstavec (4) Zákona zadavatel umožní všem zájemcům prohlídku místa
plněn v 10.00 hodin dne 12.4.2010.
Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Zájemce bude v rámci
prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami. Sraz účastníků
prohlídky místa plnění je před objektem Dětského diagnostického ústavu, středisku výchovné péče,
základní škole, mateřské školy a školní jídelny,460 01 Liberec 4, U Opatrovny 444/3.
7.4.6. V souladu s ustanovením §69 odstavec (6) Zákona zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením
pořadového čísla, data a času jejich doručení. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu
nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
7.4.7. Postup jednání komise pro otevírání obálek při otevírání obálek
V souladu s ustanovením § 71 odstavec (8) Zákona komise pro otevírání obálek otevírá obálky podle
pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda:
a) je nabídka zpracována v českém jazyku
b) podpis návrhu smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle § 71 odstavec (8) Zákona sdělí komise pro otevírání
obálek přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče podle § 17 písmeno d) Zákona a informaci o
tom, zda:
a) je nabídka zpracována v českém jazyku
b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče
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c)

nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Jestliže komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Přílohy:
Příloha č. 1)
Příloha č. 2)
Příloha č. 3)

Příloha č. 4)

Krycí list nabídky (závazný vzor)
Návrh smlouvy
Projektová dokumentace stavby (Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky s názvem „DDÚ LIBEREC,
REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p.859, LIBEREC“ zpracovaná projektantem V-ATELIER spol. s r.o.,
Borovská 807/5, 460 01 Liberec s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech
technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na
stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán (v tištěné podobě) se
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v elektronické podobě na CD
ROM) dále jen PROJEKT;
výkaz výměr v elektronické podobě na CD
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PŘÍLOHA Č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
k zadání veřejné zakázky malého rozsahu

„DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí
shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami.
Obchodní firma /jméno uchazeče
IČ uchazeče
DIČ uchazeče
Sídlo / bydliště uchazeče
Zápis v obchodním / jiném rejstříku

Telefon; Fax; E-mail; www stránky
Bankovní spojení – číslo účtu
Jméno a funkce statutárního orgánu
Kontaktní osoba uchazeče, telefon,
e-mail
Celková nabídková cena

Cena celkem v Kč
bez DPH

DPH v Kč

Cena celkem v Kč
s DPH

Jméno a podpis oprávněné osoby
jednat za uchazeče nebo jeho jménem
Datum a razítko

Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, že se soutěžními
podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty.
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