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1 Zák|adní identifikačníúdaieo zadavateli a zakázce:
1.1 Zadavatel:
VÚ' DDŠ,SVP, ZŠ,sŠa ŠrBoleticen. Labem,Vítězství
70,40711Děčín
IČ: 47274379
Sídlo:Vítězství
70,407 11Děčín
zastoupenýředitelemPaedDr.PavlemBártíkem
kontaktníosobaprourčené
záIežitostítohoto
zadávacíhoÍízení
včetněvěcí
technických: ZdeněkY ažný
tel. spojení:412 594610,fax: 4I2 548867,e-mai|:z.vazny@vuboletice.cz
1.2 Druh veřejnézakáz|<yz
Veřejná zaká.zkanasluŽby
1.3 Název veřejnézakázl<y,,VÚ,DDŠ,SVP, zŠ,sŠa ŠJBoleticen. Labem_
projektové
Vybudovánícvičné
kuchyně_ pracovištěPivovarská_ zptacovríní
dokumentace"
1.4 Místododávky:
VÚ, DDŠ,SVP, ZŠ,sŠa ŠrBoleticen. Labem,Yítězstvi70,40711Děčín
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Vvmezení předmětu veřeiné zakázkv:

projektovédokumentacena provedenínutných
Předmětemplněníje zpracováníúplné
pracíakompletnídodávku amontátž
stavebněmontáŽních
majetkurybavení
dlouhodobého
kuchynětak aby rcaIízacevybudovánícvičné
kuchyněmohlabý zajištěnakompletnějedním
generálnímdodavatelemve lhůtěakce od |Il2009 do 9l20I0 v nížeuvedenýchfázina
investiční
akci,,VÚ, DDŠ,SVP, ZŠ,sŠa ŠrBoleticen. Labem Vybudovánícvičné
kuchyně
- pracovištěPivovarská - zpracovríní
projektovédokumentace..
:
2.1 rředpok|ádanérozpočtové
náktady stavby_2362 000o.Kč včetněDPH.
Tuto vyširozpočtových
nákladůje uchazečpovinenrespektovatjako maximálně
moŽnou.
2.2 Yěcný rozsah stavby:
2.2.1

2.2.2

členěnístavbvna stavebníobiektv:
So 01

Stavebnípráce

So 02

Elekromontéňnípráce

So 03

Zdravotnětechnickáinstalace

SO 04

Plynoinstalace

So 05

Výápění

SO 06

Vzduchotechnika

Stručnácharakteristikastavebníchobiektů:
so 01 Stavebnípráce.

Dodávka materiálůa zhotovení: zeďrucképráce, obklady a d|ažby,malby,
nátěry, výplně otvorů,zámečnickékonstrukce.
so 02 Elekromontážni práce.
Dodávka a montáž'elektroinstalace.
so 03 Zdravotné technická instalace
Dodávka a montáž trubních rozvodů vody a kana|izace, odlučovačetuků,
odlučovačeškrobu,propojeníkana|izace do hlavní budolry' instalace sanitárníchpředmětů.
SO 04 Plynoinstalace
plyno instalace.
Dodávka a montétž
So 05 Vytápění
Dodávka amontáž ústřednívýápění, napojeníYZT zařizení z kotelny .
SO 06 Vzduchotechnika
Dodávka a montáň vzduchotechnickéhozařizení včetněvodního ohŤívače.
ptotizámrazovéochrany a digestoře.
2.3 Požadovanýrozsah dokumentace a souvisejícíchčinností
PožadovanÝ rozsah výkonů pro zpracování proiektové dokumentace
stavbv ke stavebnímu řízení (fáze 1)

2.3.l
-

provedens'ana|ýzya vyhodnocení dosavadníhopostupu a qýsledkůúzemního
řízenípro Zpracovaníprojektovédokumentace stavby pro stavebnířízeníse
zadavatelem

-

provedeni analýzy dispozičníhoa provozního řešeníobjektu po dokončeníI.
etapy a zapracov ání případných úprav

-

zapracováni požadavkůa stanovisek orgánů, organizací a účastníků
z
uzemního řízeru

-

statickéuýpočtynawŽených konstrukcí,

-

zptacovríníprojektovédokumentace stavby pro stavební Íizenív rozsahu
danémvyhláškou 49912006Sb. v platnémzněni

-

úěastpři stavebnímřízení,spolupráce apodpora zadavate|epři jednáních a
sprármích Íízeních,

-

zptacovanídoplňků azměnprojektové dokumentace stavby podle požadavků,
resp. podmínek stavebníhouřadu nebo jiného orgánu státnísprávy či
příslušnédotčenéorganizacenebo úěastníkatízení
ze stavebníhoŤíz;eni
vyplynuvších,

-

Vypracovánípropočtunákladů stavby nazákladě předběžnýchvýměr a
agregovanýchpoloŽek.

-

vyhotovení:
o

dokumentacek Žádosti o stavebnípovolení bude vypracována a předrína
zadavate|i v 8 vyhotoveních v tištěnémprovedenía 1x v elektronické
podobě.

PožadovanÝ rozsah výkonů pro zpracování proiektové dokumentace nro
provedení stavbv a pro vÝběr dodavatele stavbv (fáze 2)

2.3.2
.

provedeni ana|ýzya vyhodnocení dosavadníhopostupu a výsledkůstavebního
Ťízeniprozpracování projektovédokumentacepro provedenístavby se
zadavate|em.lrypracování kompletníprojektové dokumentacepro provedení
stavby včetněvšech souvisejícíchobjektů,venkovních úprav,ze|eně,
komunikací a potřebnýchinženyrských sítí- textová a výkresová část
Sb o
dokumentacev rozsahu a obsahupodle vyhlášky č,.49912006
dokumentaci staveb.

-

vypracování stavebně- technických specifikací k dokumentaci pro provedení
stavby, zapracovánípodmínek stavebníhopovolení do dokumentacepro
provedenístavby,

-

dokumentacebude obsahovat úplnoua přesnou specifikaci všech stavebnícha
technologických prvků- tvarovou, materiálovou, funkčnía kvantitativní,bude
zpracovánav takovémrozsahu a podrobnosti' aby plně postačovalapro
realizaci stavby anevyžadovala zpracování doplňujícíchupřesňujících částí
dokumentacev průběhurcalizace stavby (mimo změny vyvolané objektivními
důvody)a sloužilajako jednoznačnýpodklad pro stanovenínabídkových cen
v rámci otevřeného řízeni na veřejnou zakázku - ryběr dodavatele
projektovanéstavby,

-

se zaďavate|embudou odsouhlaseny všechnypouŽitématenáIy a
technologickésystémy,

-

zpraaováníkompletního a přesnéhopoložkovéhorozpočtuv členěníobjektové
soustavy, zptacovanéhopodle katalogůsměrných cen stavebníchprací
lrydávaných URS Praha nebo RTS Brno v cenovéúrovni,kterou bude mít
zhotovitel k dispozici v době zpracovánírozpoětu.

.

zpracováníkompletního a přesnéhovýkazuýměr (,,slepýrozpočet..)jako
součástzadávacídokumentacepro ýběr dodavatele stavby zpracovaného
podle katalogůSměrných cen stavebníchprací vydávaných URS Praha nebo
RTS Brno.

-

vyhotovení:
o

8 x kompletníprojektová dokumentacepro provedenístavby v tištěnéma
elektronickémprovedení,rozpočetv tištěnéa elektronickéformě ve 1
vyhotoveních.

o

Projektová dokumentacepro vyběr dodavatele stavby včetněvýkazu
výměr zpracovanájako vícetisky - dokumentacepro provedenístavby v
počtupřihlášených uchazečůna zhotovitele stavby + 1 vyhotovení pro
zadavate|e.V kaŽdémvyhotovení zadávací dokumentacebude CD nosič,
kteý bude obsahovat i neoceněný výkaz výměr v digitální formě.

VÝkon nestrannéhoautorskéhodozoru proiektanta (fáze 3)

2.3.3
-

účastna předání staveniště'

-

účastna pravidelných kontrolních dnech a účastna mimořádných jednaních
svolaných zadavatelem(investorem),technickým dozorem investora nebo
dodavatelem stavbv.

občasnákontrola stavebníchpraci na staveništi,zejménazda dodavatelstavby
dodrŽuje soulad prováděnéstavby ajejí projektovédokumentace,
dle potřeby poskýování vysvětlení projektovédokumentacepotřebnépro
plynulost výstavby'
lyjadřovaní se ke změnámprojektové dokumentace vyvolaným pruběhem
stavebníchprací nebo ke změnám projektovédokumentace navrženým
dodavatelem nebo zadavate|em- investorem (zápisem do stavebníhodeníku
nebo do protokolu z kontrolního dne),
spoluúčasts technickým dozorem investora napřevzetí konstrukcípřed jejich
zal<rýímtam,kde je to lyžadováno technologickým postupem nebo
příslušnýminormami a předpisy a kde si to projektant vyhradil v projektové
dokumentaci,
spoluúčasts technickým dozorem investora na sledovánípředepsaných
zkoušek materiálů,konstrukcí aptací prováděných zhotovitelem stavby a
jejich výsledkůa na sledování kvality prováděných dodávek apraci
(certifikáty, atesty,protokoly a podobně)'
o svých zjištěníchazávěrechbude prováďětzápísy do stavebníhodeníku,
vy.jadřovatse na kontrolních dnech, případněvydáním samostatného
stanoviska projektantapísemnouformou,
v případěnutnosti neprodleně iďormovat zadavatele- investora a technický
dozor investora o všechzávažných okolnostech souvisejícíchs prováděním
výstavby,
účastna odevzdání apÍevzetístavby nebo její části,
bezplatnéprovádění oprav chyb (vad) projektovédokumentace'
v rámci ýkonu autorskéhodozoru projektanta zptacovávat změny a doplňky
projekÍovédokumentacerryvolanézaďavateIemnebo dodavatelem stavby a
zadavate|ipředat v termínechdohodnutých na kontrolních dnech stavby
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Doba a místoplněníveřeinézakázkv (dále ien VZ)

3.|

Zahájení plnění
Zadavate|požadujezahájeni plnění YZ nejpozději do 2 týdni po podpisu smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem. Zadavate|předpokládá zahájeníplnění v listopad 2009

3.2 Termín dokončeníplnění
Zaďavate|předpokládá dokoněeníplněníYZnejpozději 3I.12.2009,tak aby do
31.01.2010bylo vyřízeno stavebnípovolení.
3.3 Maximální lhůta požadovaná pro zpracování jednotlivých Íázípředmětu VZ:
-

pro fáni I se stanovujetermínplnění 31.122009
pro fazi2 se stanovujetermínplnění
31.01.2010

-

fáne3 probíhápo celou dobuprováděnístavbytj. ve lhůtěrealizaceIIl2009 do
912009
pokynu
písemného
běŽetdoručením
Lhůtapro plněníjednotlivýchfází začíná
prací
výkonovéfďZi.Pti přerušení
zadavate|e
uchazečikzahájenípracína příslušné
(neběŽí)
prodlužuje
o dobu
příslušná
lhůta
na
zadavate|e
se
uchazeče
z důvodů straně
přerušení
praci.
3.4 Místoplnění
Pivovarská,DěčínIV,
VÚ, DDŠ,SVP, ZŠ,sŠa ŠrBoleticen. Labem_ pracoviště
Pivovarská30lI79.

Požadavkv na nrokázání kvalifikace uchazečů
4.1 Uchazečve svénabídce prokáže základní kvaliÍikačnípředpok|ady předložením:
.

že uchazeě týo základní
ěestnéhoprohlášení,z něhožmusí bý zŤejmé,
jeŽ
musí bý podepsáno osobou oprávněnou
kvalifikačnípředpoklady splňuje, a
jednat zauchazečenebo jeho jménem- vzor čestného
prohlášeníje přílohou
zadávací dokumentace

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady

prokáže uchazečv nabídce doložením:

a) výpisu z obchodníhorejstříku,a to v originále nebo v úředněověřené kopii a
nesmíbyt k poslednímudni, ke kterémumábýprokázžno splněníkvalifikace,
starší90 kalendiířníchdnů
b) dokladu o oprávněník podnikání podle zvláštníchprávních předpisův rozsahu
odpovídajícímupředmětu veřejnézakétzky,zejménadoklad ptokazujícípříslušné
živnostenskéoprávněníěi licenci' a to v originále či v úředněověřenékopii

Požadavkv na iednotnÝ obsah a zpracování nabídkv:

5.1 Zadavatel požadujedodržetjednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky
takto:

5.1.1

Identifikačníúdajeuchazečes uvedenímstatutárníhoorgánu nebo osob a s
uvedenímkontaktníosoby pověřenék případným dalšímjednáním se
zadavate|em.telefonnía faxovéspojenípopř. spojeníelektronickou poštou.

5.|.2

Doklady prokazujici splněníkvalifikačníchpředpokladůuchazečem.Doklady
budou seřazeny tak, jak jsou uvedeny apožadovány v odstavci 4 tétozaďávací
dokumentace.

5.1.3

Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis projektoqich prací dle
jednotliqýchfazí- dle odst.2 tétozadávací dokumentace

5.1.4

Cenová nabídka zpracovanápodle poŽadavkůuvedených v odstavci 6 této
zadávací dokumentace.

5.1.5

Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat zauchazečenebo
jeho jménemse zapracovanými obchodnímipodmínkami uvedenými v odst. 7
a 8 tétozadávacídokumentace.

5.1.6

prohlášení'zněhožvyp|yvá' žeje uchazečvézáncelým
Písemnéčestné
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty,podepsanéosobou
prohlášení
oprávněnou jednat zauchazečenebo jeho jménem-vzoÍ čestného
je přílohou zadávací dokumentace.

5.|.7

Místo' datum podpisu a podpis osoby oprávněnéjednat zauchazečenebo jeho
jménem.

5.1.8

ostatníiďormace a údajeuchazeče'

5.2 Nabídka bude zpracovánav písemnéformě v jazyce českémve dvou vyhotoveních
(originál a kopie) a podepsána statutárnímzásfilpcem uchazeče_ nejsou li poŽadované
doklady vydány v českémjazyce, musí býpŤi|oženjejich úředněověřený překlad do
českéhojazyka,
5.3 Nabídka nebude obsahovatpřepisy a opravy' kteréby mohly zadavate|euvéstv omyl.
5.4 Nabídka bude zajištěnaproti manipulaci s jednotlivymi listy pečetís podpisem
statutárníhozástupce.
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Požadavkv na iednotnÝ způsobzpracování cenovénabídkv:

6.1. Celková nabídková cena veřejnézakávky bude uvedenajako součetnabídkoých cen
jednotliqichfází v členěnícenabez DPH' DPH a celková cena včetněDPH. Všechny
ceny budou uvedeny v korunách českých.
6.2 Celková nabídková cena musí byt stanovenana celý rozsah veřejné zakázky po celou
dobu výstavby bez ohledu na délku rca|izace stavby a uvedena j ako nejvýšepřípustná.
Nabídkovou cenu je možnopřekročitjen za podmínek uvedených v odstavci 7.5) těchto
soutěžníchpodmínek.
6.3 Nauiaková cena bude zpracoviínaformou oceněníjednotliv'ých fázíprojektových praci,
musíbý oceněny všechnyjejífaze.

Obchodní podmínkv

7.1 Smlouva o dílo
7.1..1 Uchazečje povinen doloŽit do nabídkynávrh smlouvy o dílo, který musí
obsahovatveškeréa obchodnípodmínky uvedenézadavate|emv této
dokumentaci. Nebudou _ li t;rtopodmínky uchazečemdo smlouvy
zaptacovány, bude to považovanojako nesplněnísoutěžníchpodmínek a
uchazeě bude z dalšíúčastinazadávartíveřejné zakázl<yvyloučen.

7.1.2

Návrh smlouvy musí splňovat ustanoveníobecně závaznýchprávních
předpisů,vztahujícíchse k ďanézakázce a musí obsahovat nejen veškeré
podmínky, zaníchžuchazečslužby nabízí,ale i veškerépožaďavkya
podmínky zadavate|euvedenév tétozadávacídokumentaci..

7.1.3

Návrh smlouvy musí bý podepsaný oprárměnou osobou dodavatele.

7.2 Platebnípodmínky:
7.2.1

Zadavate| nebude poskýovat záIohy.

7.2.2

Provedenépráce budou hrazeny nazák|aďě smlouvy o dílo vždy nazákladě
příslušnéhodaňovéhodokladu vystavenéhovybraným zhotovitelem ve
smyslu, zákona č,23512004Sb. o dani z přidanéhodnoty v platnémznění po
dokončenéfáze člnrcsti, pouze výjimečněv dohodnutémpřípadějejí části.

7.2.3

Úplata zavýkonautorského dozoru se stanovíjako celková a neměnná po
celou dobu výstavby bez ohledu na délku twání rea|izace stavby a bude
zhotoviteli placena pruběžněnazákIadě dílčíchfakh]r. Dílčífaktury zavýkon
autorskéhodozoru budou zhotovitelem vystavovány aždo výše90 % smluvní
ceny autorskéhodozoru. Zbyvajicich 10 % vyfakturuje zhotovitel po ukončení
kolaudačníhořizení dokončenéstavby.

7.2,4

Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené
náleŽitosti' je objednateloprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím,že
dodavatelje potépovinen vystavit novou fakturu s novým termínem
splatnosti. V takovémpřípadě neníobjednatel v prodlení s úhradou.

7.2.5

Splatnost dokladu bude min. 30 dnůpo předání zadavateIi'

7.3 objednatel poskyne

potřebnou součinnostv pruběhu projektových prací napožádání
zhotovitele a svá stanoviska sdělí áotoviteli ve lhůtědo 5 kalendářních dnů.

7.4 Nabídková cena musí zahmovat veškerénaklady áotovitele

nutnépro rea|izaci veřejné

zakánky.

7.5 Podmínky, při jejichž splněníje

možnépřekročitýši nabídkovéceny:

objednatel připouštímoŽnost překročenínabídkovéceny při splněníněkteréz těchto
podmínek:
7.5.1

Z důvodůzměny předpisůupravujícíchsazbu DPH.

7.5.2

Pokud dojde ke změně obecně závaznýchpředpisů atyto změny mají vliv na
cenu prací zhotovitele. Vliv změn obecně závaznýchpředpisů na cenu musí
zhotovitel prokazatelně doloŽit.

7.5.3

V pruběhu rca|izace díla (stavby) dojde k rozšířenípředmětu veřejnézakilzky
z důvodůna straněobjednateleproti vymezení předmětu veřejnézakévky této
zadávaci dokumentace.

Všechny důvodypro překročenínabídkovéceny je zhotovitel povinen prokázat a s
objednatelempředem proj ednat.

7.6 ostatní obchodnípodmínky
7.6.|

Jednotlivéf;ázeprojektoých prací budou zahájeny na písemnýpokyn
objednatelev závislosti na postupu přípravy akce a uvolnění finančníchze
státníhorozpoětu objednateli.

7.6.2

Změny v rozsahu plněníje možnéprovádět pouze nazáHadě písemného
požadavkuobjednatelea dodatku ke smlouvě o dílo.

7.6.3

objednatelje oprávněn požadovatzményrozsahu projektových prací v
závislosti na změně rozsahu stavby. V případě, žeby takové změny mohly mít

dopad na smluvní ujednání,je zhotovitel povinen objednatelena tuto
skutečnost pŤed zaháj enímr e alizac e těchto změn písemně upo zornit.

7.6.4

Při plnění veřejnézakézky bude zhotovitel postupovat tak' aby nevznikly
žádnémateriální nebo morální škody objednateli nebo třetím osobám, Za
případnévzniklé škodynese plnou odpovědnost.

7.6.5

objednatel je oprávněn z důvodůnedostatku finančníchprostředkůzmenšit
rozsah díla či práce na něm přerušitnebo zcela ukončitpřed jejích
dokončením.V případě' žeobjednatelbude nucen z důvodůnedostatku
fi nančníchprostředkůtato práva použit,nemá zhotovitel vůčiobjednateli
žádné,ani finančnínároky, plynoucí z posunutí,přerušenínebo předčasného
ukončeníinvestičníakce, vy.jmaúhradyza poměrnou jiŽ provedenou částk
datu přerušeníči ukončenípracíve 100% výši.

7.6.6

Smluvní stranyjsou oprávněny odstoupit od smloury v případě podstatného
porušenísmluvních podmínek druhou smluvní stranou.odstoupit od smlouvy
však nemůžeta strana,která neplní smluvní povinnosti.

7.6.7

V případě odstoupeníod smloury objednatelemmá zhotovitel právo na úhradu
všechpr okazatelněvynaloženýchnákladů.

7.6.8

Za podstatnéporušenísmlouvy se považujínásledujícísituace.
při bezdůvodnémprodlení objednateles úhradoufaktur ďé|enež3 měsíce.
zhotovitel nedodrŽujeceny podle přijaténabídky
nedodrŽenístanovenýchpovinností zhotovitele ve smyslu obecně platných
právních předpisů
Ve všechostatníchpřípadechse jedná o nepodstatnéporušenípovinnosti
smluvních stran.

7.6.9

Projev vůle odstoupeníod smlouvy je třeba učinitpísemněa doručitjej druhé
smluvní straně.Učinky odstoupenínastanounásledujícíden po jeho doručení
druhésmluvní straně. odstoupením od smlouvy se smlouva nerušíod počátku,
nýbržke dni doručeníodstoupenídruhésmlur'rrí strany. odvolání odstoupení
je moŽnéza podmínky souhlasu druhéstrany.

7.7 Ujednánío smluvnípokutě:
7.7.1

Zanepředění jednotliqých částídíla ve lhůtáchshora popsaných v odst.3.3je
zhotovitel povinen zap|atítobjednateli zakaždý den prodlení smluvní pokutu
ve qýši 1,2oÁz ceny části díIazapříslušnouýkonovou fézt,se kterou je
zhotovitel v prodlení.

7.7.2

V případě,žev příslušnýchsprávruch řízeníchdojde k prutahůmtakových
řízent z důvoduneúplnostinebo jiné vady zpracovanédokumentace,je
zhotovitel povinen takovou neúplnost čijiné vady odstranit ve lhůtě
stanovenépříslušnýmspráwím úřadem.Zaneodstraněnítakovéneúplnosti či
jiných vad ve lhůtěstanovenépříslušnýmsprávním úřadem,je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli zakaždý den prodlení smluvní pokutu ve qýši 1%
z ceny částidíla za příslušnouvýkonovoufázt, ohledně niž se příslušné
správní řízenívede.
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7.7.3

Nedodrží-lizhotovitel schválenou výši rozpočtoqýchnákladů stavby uvedenou
v odst. 2.1 tétosmloulry je povinen zap|atitobjednateli smluvní pokutu ve vyši
3.000,-Kč(slovy tři tišícekorun českých)zakaždých 100.000'-Kčzvýšených
nákladů stavby.

7.7.4

Při prodlení s odstraněnímvad díla (chyb projektovédokumentace),popřjeho
částí,na kterése nevztahujeustanoveníodst,7.7.2jezhotovitel povinen
zap|atltobjednateli zakaždý případ a den prodlení smluvní pokutu ve qýši 1%
z celkovélyše úplaty zaýkonautorského dozoru.

7.7.5

Splatnost smluvní pokuty činí15 kalendářních dnůode dne, kdy bude
zhotoviteli objednatelemdoručenapísemnávýzv a k zaplacenísmluvní pokuty.
Yýzvukzaplacení smluvní pokuty objednatel učinína adresu sídlazhotovitele
uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně,
příkazem k úhraděna úěetobjednatele.

7.7.6

Zap|acenimjakékoliv zýše uvedených smluvních pokut není dotčennárok
objednatelena náhradu škody.

Soutěžnía zadávací lhůta

8.1 Soutěžnílhůta se stanoluje v délce7 pracovníchdnůazačínáběžetdnem |l.II.2009
po rozesláníYýzvy a končíve středu 23.1l.2009 v 10.00hodin.
8.2 zaďavací lhůta:
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8.2.1

Zadávací lhůta,po kterou jsou všichni uchazečisými nabídkamiv plném
rozsahuvéuáru,se stanoluje do 3I.12.2009.Končídnem rozes|ánírozhodnutí
zadavateleo ýběru nejvhodnějšínabídky.

8.2.2

Vybranému uchazečialchazeěi umístěnémna druhémmístě se prodlužuje
zadávací|htftaaždo doby uzavŤenismlouvy o dílo nebo do zrušení
zadávacího řízeru.

Znůsob místoa doba podání nabídek:

9.1 Nabídky |ze poslat doporučeněpoštouna adresu zadavatele.V tomto pÍipaděje za
okamžik předání povůováno datum a hodina převzetí zásilky adresátemod
doručovatele.
9.2 Nauiaty lze předat osobně po dobu soutěŽnílhůtyv sídle zadavatele na podatelně
sekretariátuŘeditele v pracovníchdnech v době od 7:00 do 14:00hod. Posledníden
lhůtypro podrínínabídekje 23.1I.2009 do 10.00hodin. Dobou podánínabídkyse
rozumípotvrzená doba převzetí (den a čas)obálky s nabídkoupracovníkem zadavatele,
po skončenísoutěžnílhůtynebudou otevírány.
Nabídky doručené
9.3 Nabídka se podáváv uzavŤené
obálce čijiném vhodnémobalu opatřenémnauzavřeni
razítkema podpisem uchazeče,je-li fyzickou osobou nebo podpisem ptatutámího
zástupce,je-li právnickou osobou. obálka čijiný obal budou vhodným způsobem
zajištěnyproti manipulaci s nabídkami a opatřeny nápisem ',Neotevírat...Na obálce s
nabídkoubude dále v pravémdolním rohu uvedena adresa pověřenéosoby a v levém

9.3 homím rohu zřetelnéoznačeni.,,YÚ,,DDŠ, SvP, ZŠ,sŠa Š.rBoletice n. Labem Vybudování cvičnékuchyně . pracoviště Pivovarská - zpracování projektové
dokumentace... Doručenéobálky s nabídkami označípřijímacímísto zadavate|edatem
a časempŤevzetía doručitelivystaví potwzeni o převzetí obálky s nabídkou.

10 Otevíránínabídek
10.1 otevírríníobálek s nabídkami proběhne v místnosti budovy Provozního úseku VÚ,
DDŠ,svP, ZŠosŠa Š.rBoletice n. Labem Vítězství288' dne 23.11.2009ve 13.00hod
a účastní
se jej členovéhodnotícíkomise, zástupci vtŠur ČR a muŽe se jej zúčastnit1
zástupce uchazeěe, jehožnabídkabylazadavateli doručenave lhůtěpro podanínabídek.
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Postup zadavatele při hodnocení nabídek

11.1 Způsobhodnocenínabídek
Nabídky budou hodnoceny podle zéklaďníhohodnotícíhokritéria,kterým je nejnižší
nabídková cenabez daně z přidanéhodnoty
11.2

L2

Ziňastív zadávacimŤizenibudou vyloučeninabídky uchazečů'kterénebudou
splňovat zadavatelemstanovenépožaďavkynebo nebudou obsahovat zaďavate|em
požadovanénáleŽitosti.
Další podmínky veřeiné zakázky

12.1 Uchazečnese plnou odpovědnostzapÍípadté zneužitízadávacídokumentace
jakýmkoliv způsobemapoužije ji lyhradně ke zpracovtínínabídky.
se písemnou
12.2 Pokud bude někteý zuchazečůpožadovatdoplňujícíinformace, dotélže
před
uplynutím
formou (nejlépee-mail). Dotazy musí bfi doručenynejpozději 5 dnů
lhůtypro podání nabídek.
t2.3
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Prohlídku místaplnění veřejné zakžlzkyje možnéuskutečnitode dne zahájení
zadávacihoŤizenívždy od 13.00 hodin. Učastna prohlídceje nutnéoznámit
minimálně 2.dny předem na tel. 4121594924 _ ZdeněkYažný
Zvláštní ustanpvení" podmínkv.

požadavkv a práva zadavatele

13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacíÍízenízměti! upřesnit' doplnit podmínky
soutěženebo zrušit.
\3 .2 Zadavatel j e téžoprávněn zrušit zadáv acířízeni pokud :
a) ve stanovenélhůtěnebylypodány žádnénabídky;
b) z účastiv zadávacímtÍízeníbylivyloučeni všichni uchazeči;
c) se po zahájerrtzadávacíhořízeru objevila potřeba opravy výzvy; která by měla
vliv na pruběh zadávacího Ťizení(např. změnavýše předpokládanéhodnoty
zakánky, zf<rácerutermínupro podiínínabídeknebo změna obchodních
podmínek);

d) vítěztlýuchazeč,popř.uchazeč,který se umístiljako druhý v pořadí, odmítl
uzavŤitsmlouw nebo poskyl zadavateli k jejímu uzavÍenířádnou součinnost;
e) odpadly důvodypro pokračovánív zaďávacím Íízenív důsledkupodstatnézměny
okolností, kterénastaly v době od zahájeni zaďávacího Íízenia které zadavate| s
přihlédnutímke všem okolnostem nemohl předvídata ani je nezpůsobil;
0 v pruběhu zadávacího řízeni se lyskýly důvodyhodnézvláštníhozřetele, pro
kÍerénelze nazaďavateli poŽadovat, aby v zadávacím řízeni pokračoval
(např.pokud by měla bfi hodnocena pouze jediná nabídka' cožby lylučovalo
možnostj ejího srovnání).
13.3

Zadavate|si vyhrazuje právo v případěpotřeby zadatvybrartémuuchazečiv pruběhu
rea|izaceveřejnézakazky jejípřípadnérozšíření,nebo naopak nerealizovat zakénkuv
plnémrozsahu.

t3.4

zadavatel nepřipouštívariantnířešení.

13.5

Zadavate|nebude hradit uchazečůmnaklady vzniklé jejich účastí
v tétosoutěŽi a s
vypracovtínímnabídky.

13.6

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace aidaje deklarovanév nabídcepřed
rozhodnutímo uýběru nejvhodnějšínabídky.

13.7 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě, požadovatjejídoplnění a upřesnit její
konečnéznění,kromě ceny' která byla předmětem hodnocení.
13.8 Podáním nabídkyuchazečipotvrzují, Že souhlasís podmínkami veřejnézaké.zkyase
zadávaci dokumentací.
1.3.9 Nabídky ani jejich jednotlivé částinebude zadavate|uchazečům
wacet.
13.10 Přílohy
prohlášení,prokazujícísplnění zál<Laďnchkvalif. předpokladů
13.10.1 vzorovéčestné
13.10.2 vzor způsobuhodnocenínabídek
proh-lášení
13.10.3 vzor čestného
uchazečeo vánanosti uchazeče

