VYZVA

k podanínabídkyna veřejnouzakazktlmaléhorozsahudle $12 odst.3 zákona
č.13712006Sb. o veřejnýchzakázkáchv platnémznění(dálejen ZvZ) a Směrnice
rrlŠur upravujícízadáváníveřejných zakálzekmaléhorozsahu
ěi.237|12009-14
ze dne22.ěewence
2009.

,,VÚ, DDŠ,svP, zŠ,sŠa ŠJBoleticen. Labem

Vybavenístravovacíhoprovo; cvičnékuchyně . pracoviště
Pivovarská ó6
Zadavatelz

Výchovný ústav,dětslcýdomov se školou,středisko výchovnépéče,
zák|adníškola,
středníškolaa školníjídelna,příspěvková organizace
Děčínxxxll, Vítězství70,
IČ 47274379
zastoupenýředitelem p. PaedDr. Pavlem Brártíkem,statut.rírním
orgiínem
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PaedDr.Pavel Bártík
ředite1

1 Základní identifikačníúdaie o zadavateli a zalcázce:
1,.1, Zadavatel

1'.2
1.3
1'.4

Výchovný ústav,dětslry domov se školou, středisko výchovnépéče'základní
škola,středníškolaa školníjídelna,příspěvková organvace
Děčínxxxll, Y itézství70,
IČ 47274379
dálejen VÚ Boletice
zastoupenýředitelemp. PaedDr.Pavlem Brírtíkem.
kontaktní osoba pro určenézá|ežitosti tohoto zadávacího Íízeruvčetně věcí
technických:ZdeněkY ážný
teVfax: 412 594 610,412 548 867,e-mail:z.vazny@vuboletice.cz
Druh a předmět veřejnézakázl<yzVeřejná zakázkamaléhorozsahuna dodávku
Název veřejné zakázkyz ,,VÚ, DDŠ, SVP, zŠ, sŠ a ŠJBoletice n. Labem _
Vybavenícvičné
kuchyně_ pracovištěPivovarská..
Místo plnění: VÚ Boletice - odloučenépracoviště Pivovarská, Pivovarská
ě.p.l79l30,
Děčín
4,40502

2 Vvmezeníoředmětu veřeinézalcízkv:

Předmětem plnění je dodávka a montétž
vybavení cvičnékuchyně podle prováděcí
projektovédokumentacea seznamuvybavenícvičnékuchyně a jídelnyve lhůtěakce do
15.6.2010v poŽadovaném
rozsahu,dálejen..dodávkď..
2.l
Věcný rozsah zakázl<yna dodávku:
Kompletnídodávka amontitžvybavenístravovacího
provozukuchyněajídelny.
2.2 Předpokládaná hodnotaveřejnézakánlryz
cenabez DPH:
499 000'.Kč
20oÁDPH:
99 800'.Kč
cena s 20oÁDPH:
598 800'. Kč

3

Doba a místo plnění veřeiné zalaízkv
3.l'
Zahájeníplněníveřejnézakáz|ry
Zadavate|předpokládá lzavřent smlouvy o dílo s vítěznýmuchazečemzaďávacího
řizenís termínemzahájeruod 1.5.2010.
3.2
Termín dokončení
veřejnézakáz|<y
Zadavate|předpokládádokončení
plněnínejpozději l 5.ó.2010.
3.3
Místo plněníveřejnézakázlr<y
pracovištěPivovarská,Pivovarskáč.p,|79l30,
VU Boletice . odloučené
Děčín4.405 02.

4
4.|

Požadavkv na prokázání splnění kvaliÍikace uchazečů
Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základníóh
kvalifikačních
jsou
předpokladů' které
uvedeny Y s 53 odst. 1 písm. a) aů,i)zákona č,.13712006
Sb., o veřejných zaká.zkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením
čestnéhoprohlášení,znéhožmusí byt zřejmé,žeuchazečt5rtozríkladníkvalifikaění

4.2

předpoklady splňuje, a kterémusí bý podepsánoosobou oprávněnou jednat za
ježje
uchazeče
nebojeho jménem.UchazečmůŽevyúitvzoručestnéhoprohlášení,
přílohouč.1 tétovýzvy.
Splnění profesních kvaliÍikačníchpředpok|adů prokrížeuchazeč v nabídce
doložením:
a) výpisu z obchodníhorejstříku,čiqýpisu z jinéobdobnéevidence,pokudje v ní
zapsén(např.výpis ze živnostenského
rejstříku),a to v originále nebo v uředně
ověřené kopii a nesmíbýt k poslednímudni lhůtypro podánínabídkystarší
90 kalendářníchdnů.
podle zvláštníchprávníchpředpisův rozsahu
b) dokladu o oprávněník podnikríní
předmětuveřejnézakévky,zejménadokladprokazujícípříslušné
odpovídajícímu
živnostenské
oprávněníčilicenci, a to v prostékopii.

Požadavlry na iednotnÝ obsah a zpracování nabídlrv:
5.|. Zadavate|požadujedodržetjednotnýobsah,uspořádánía zpracovánínabídky
takto:
5.1.1 Identifikačníúdaje uchazeče s uvedením kontalctníosoby pověřené k
případnýmdalšímjednánímse zadavatelem,telefonnía faxovéspojenípopř.
spojeníelektronickoupoštou.
5.1'.2 Doklady prokazujícísplněníkvalifikačníchpředpokladůuchazečem.
Doklady
budouseřazenytak,jak jsou uvedenyapožadoványv odstavci4 tétovýmv.
5.1.3 Specifikacepředměfuplněnítj. podrobnýpopis předmětuplněnídle odstavce2
tétoýny.
5.1.4 Cenová nabídkazpracovanápodle požadavkůuvedenýchv odstavci 6 této

wzw.

Náwh smlouvy o dílo podepsanýosobouoprávněnoujednatza uchazeče
nebo
jeho jménemse zapracovanýmiobchodnímipodmínkamiuvedenýmiv odst.6
a7 tétovýzw.
5.1.6 Písemnéčestnéprohlášení,zněhož vypl1ývá'že je uchazečvázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávaci lhůty' podepsanéosobou
jednat zauchazeěenebojehojménem.UchazeěmůŽevs^tžit
oprárměnou
vzoru
ježje přílohouč,.2tétovýny.
prohlrášení,
čestrrého
5.2
Nabídkabudezpracoviínav písemné
ve dvou vyhotoveních
formě,v jazycečeském,
jazyce, musíbý
(originál a kopie) . Nejsou li poŽadované
dokladyvydrínyv českém
jazryka.
přiloŽenjejichuředněověřenýpřeklad do českého
Nabídkanebudeobsahovatpřepisy a opravy' kteréby mohly zadavateIeuvéstv
5.3
omyl.
5.4
Nabídkabudezajištěnaproti manipulacis jednotlivymilisty.
5.1.5

Požadavkv na iednotnÝ způsobznracování cenovénabídkv:
6.l
Celkovánabídkovácenaveřejnézakázkybudeuvedenav členění
cenabez DPH,
DPH a celková cena včetně DPH. Všechnv cenv budou uvedenv v korunách
ěeskÝch.

6.2

Celková nabídkovácena musí b1t stanovenana celý rozsah veřejnézakéakypo
celou dobu její rcalizace,bez ohledu na délkurea|izacea musíbyt oznaěenajako
nejrnýšepřípustná.Nabídkovou cenu bude možno překročitjen za podmínek
uvedenýchve vzoru smlouvyo dílo.

Obchodní podmínky
7.l
Podmínky,
za nichžje zadavatel
ochotenvzaviit s vítězným
uchazečem
smlouvuo
jsou
je
dílo,
uvedenyve vzorusmlouvyo dílo,ktery přílohouě. 3 tétovýzvy.
Lhůta pro podání nabídeka zadávací lhůta

8.1

Lhůtapro podránínabídekzaěiná běžetdnem 1,4.4.20t0po zveřejněnía odeslání
Yýzvy a končí23.4.2010v 10.00hodin.
Zadávacílhůta:
8.2
8.2.|
Zadávaci lhůta,po kÍeroujsou všichni uchazečisvými nabídkamiv plném
rozsahuvé.z;áttrj,
se stanowje do 31.5.2010.
8.2.2 Vítěznému
uchazečia uchazeči,kteý se umístína druhémmístě,se prodluŽuje
zadávacílhůtaaždo doby uzavřenísmlouvy o dílo nebo do zrušenízadávaciho
řízení,

9

Způsob. místo a doba podání nabídek:
9.1
Nabídkylze poslat doporučeně
poštouna adresu zadavate|e.
V tomto piipaděje za
okamŽik předránípovaŽoviíno datum a hodina pŤevzetízásilky odpovědným
zaměstnancem zadavatele.
9.2
Nabídky lze předat osobně po dobu lhůtypro podánínabídekv sídle zadavatele
v podatelněv pracovníchdnech v době od 7:00do 14:00hod. Posledníden lhůty
pro podánínabídek je23.4.2010do 10.00hodin. Dobou podánínabídkyse rozumí
potvrzenádoba převzetí(den a čas)obálky s nabídkouodpovědnýmzaměstnancem
zadavatele.
9.3
Nabídka se podává v uzavřenéobálce či jiném vhodnémobalu opatřenémna
uzavŤenírazitkem a podpisem uchazeče,jeJi szickou osobou nebo podpisem
statutárního
zasfupce,je.li právnickouosobou.obrálkačijiný obal budou vhodným
způsobemzajištěnyproti manipulacis nabídkamia opatřenynápisem,,Neotevírat..
a
adresouuchazeče.
Na obálce s nabídkoubude dále v pravémdolnímrohu uvedena
adresapovělenéosoby a v levémhornímrohu ďetelné označeni.
,,W, DDŠ,svP,
Zs' ss a SJ Boletice n. Labem
Vybavení stravovacího provozu cvičné
kuchyně . pracoviště Pivovarská
Doručenéobálky s nabídkami oznaěi
odpovědnýzaměstnaneczadavateledatem a časempřevzeti a doručitelivystaví
potvrzenío převzetíobálky s nabídkou.

10 Otevíránínabídek
10.1 otevíriíní
obá'leks nabídkamiproběhnev kancelrířibudovy provozníhoúsekuVÚ,
DDŠ,svP, ZŠ,sŠa Š.lBoletice n. Labem Vítězství288 dne 23,4.2010
ve 13.00
hod.

11 Postup zadavate|e při hodnocení nabídek
11.1 Způsobhodnocení
nabídek
t|'.2

Nabídkybudouhodnocenypodle zák|adního
hodnotícího
kritéria,kteým je nejniŽší
nabídkovácenabez danéz přidanéhodnoty.
Z ič,astiv zadávacim Ťizeníbudou vyloučenynabídkyuchazečů,
kterénebudou
splňovat zadavate|emstanovenépožadavkynebo nebudouobsahovatzadavatelem
poŽadované
náleŽitosti.

12 Dalšípodmínkvveřeinéza|cízkv

t2.1' Prohlídkumístaplněníveřejnézakězkyje možné
uskutečnitpo vzájemnédohodě.
Účastna prohlídceje nutnéoznérrrrit
minimálně 2 dnypředemna tel. 4|2l5g4 g24_
Zdeněkvá!žný,e-mail:z,vazny@vubo|etice.cz,
|2.2 Prováděcíprojektovoudokumentacia seznamvybavenícvičnékuchyně a jídelnyk
předmětuyeřejnýzakěvJryj-emďné si vyzvednoutv kanceláři budovy provozního
úseku vU' DDs' svP' Zs' SS a SJ Boletice n. Labem Vítězství288 ode dne
zahájenizadávacíhořízenívžďyv doběod 7:00do 14:00hod.

Projektovádokumentaceobsahujeseznamvybavenía výkresovoudokumentacirozmístění.

13 Zvláštní ustanovení. podmínkv. požadavkv a práva zadavatele
13.1 Zadavate|jeoprávněnzrušitzadávaciřizeni.
13.2 Zadavate|nepřipouští
variantnířešeď nabídky.
13.3 Zadavate|nebudehradituchazečům
náklady vznikléjejich účastí
v tomto zadávacím
řízeni a s vypracoviínímnabídky.
13.4 Zadavate|si vyhrazujeprávo ověřit iďormace a údajedeklarované
v nabídcepřed
qýběru
roáodnutím o
nejvhodnější
nabídky.
13.5 Nabídkyani jejich jednotlivéčástinebudezadavate|uchazečům
vracet.

14 Přílohv
Yzor čestnéhoprohlášení prokazujícího splnění zríkladních kvaliÍikačníc
předpokladů;
prohlášení
14.2 Vzor ěestného
uchazeče
o viázanostinabídkou;
l4.3 Vzor smlouw o dílo.
l4.l

