VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující zadání zakázek
malého rozsahu č.j. 2371/2009-14

pod názvem:

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2,
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

1. ZADAVATEL
1.1. Základní údaje
Název :

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,
Brno, Kamenomlýnská 2

Sídlo:

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

IČ

:

653 53 650

1.2. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Mgr. Dagmar Sýsová, ředitelka školy
1.3. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele je Jiří Mazel, mobil 605174288, e-mail: mazel@sss-ou.cz
2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 "
v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací stavby zpracovanou firmou MENHIR projekt, s.r.o.,
Horní 32, 639 00 Brno. Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci stavby
včetně výkazu výměr.
2.2. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky, předpokládaná cena
Místem plnění je místo stavby - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,
Brno, Kamenomlýnská 2
Předpokládané zahájení plnění je 15.6.2010
Předpokládaný termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je 20.8.2010
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 3,9 mil. Kč včetně DPH.
3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53, odst. 1, písm. a) až i) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložením čestného prohlášení, z
něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje a které je přílohou
výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 54 zákona. Součástí prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů bude doklad osvědčující odbornou způsobilost podle zákona 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, přičemž uchazeč je povinen prokázat způsobilost pro výkon v oboru pozemní
stavby.
Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
Dodavatel prokáže splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložením:
Prosté kopie pojistné smlouvy, kterou prokáže pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
seznamu významných realizovaných akcí za poslední tři roky. V seznamu významných realizovaných akcí
uchazeč uvede, že realizoval min. 4 obdobné zakázky jejichž předmětem byla rekonstrukce, nebo
novostavba, především sociálních zařízení.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.
6. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ
PODMÍNKY
6.1. Nabídková cena
Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při splnění podmínek
stanovených smlouvou o dílo.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude doložena vyplněným výkazem výměr v tištěné podobě.
6.2. Zálohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy
6.3. Platební podmínky
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a §
13a Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1. Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, tj. cena.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY
8.1. Závazný návrh smlouvy o dílo
Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
8.2. Dodací podmínky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na předmětném díle je 15.5.2010
Předpokládaný termín ukončení prací je 20.8.2010
Uchazeč předloží jako součást nabídky časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky.
9. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE
9. 1. Obsah nabídky
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Prokázání splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů
5) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
6) Návrh smlouvy o dílo
7) Podrobný položkový rozpočet
8) Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky.
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě v jednom originále a
dvou kopiích. Nabídka bude podepsána na krycím listě a návrh smlouvy o dílo, osobou oprávněnou jednat
a podepisovat za uchazeče.
9.2. Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ SŠ, ZŠ A MŠ
pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 “NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné nabídku uchazeče v případech stanovených zákonem
vrátit. Obálka bude na uzavření opatřena razítky uchazeče, případně podpisy.
9.3. Doporučené zabezpečení nabídky
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním nabídky provázkem,
jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo možno žádný list volně vyjmout. Uchazeč
očísluje všechny jednotlivé listy nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou vždy
v pravém dolním rohu listu.
10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
10.1. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací. Změnu
obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem vyzvaným dodavatelům nebo dodavatelům, kteří si
vyzvedli zadávací dokumentaci.

10.2. Prohlídka místa budoucího plnění
Prohlídka místa budoucího plnění veřejné zakázky se bude konat dne 31.5.2010 v 10:00 hodin. Sraz
uchazečů na vrátnici Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zrakově postižené,
Brno, Kamenomlýnská 2.
Prohlídka v jiném termínu je možná pouze vyjímečně, po dohodě, zadavatel si vyhrazuje možnost
odmítnout náhradní termín prohlídky bez udání důvodu.

10.3. Předání zadávací dokumentace
Dokumentace bude předána zájemcům, kteří si ji vyžádají v průběhu zadávací lhůty, nebo při prohlídce, na
vyžádání. Dokumentace bude předávána pouze v elektronické podobě na kompaktních nosičích, v tištěné
formě bude k dispozici k nahlédnutí při prohlídce. Zájemce uhradí za převzatou dokumentaci částku 100,Kč při převzetí.
10.4. Variantní řešení a zrušení výběrového řízení.
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení dle § 84, zák. č.137/2006 Sb.
10.5. Lhůta pro podání nabídek
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 27.5.2010 a
končí dne 7.6.2010 v 10:00 hod. Nabídky je možno podávat i osobně do podatelny na adresu zadavatele,
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, a to v
úředních hodinách podatelny od 8:00 hod. do 11:00 hod. a poslední den lhůty od 8:00 hod. do 10:00 hod.
Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele Střední škola, základní
škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 a to tak, aby byly doručeny do
7.6.2010 do 10.00 hod.
Zadávací lhůta veřejné zakázky činí 7 dní.
10.6. Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 7.6.2010 ve 12.00 hodin ve sborovně budovy B2, místnost č. 116, II.NP,
na adrese: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2 Brno.
10.7. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Dodavatelé mohou od zadavatele žádat dodatečné informace, které považují za nezbytné pro zpracování
nabídky a plnění veřejné zakázky. Učinit tak mohou písemně na adresu: Jiří Mazel, e-mail:
mazel@sss-ou.cz.

Příloha: Čestné prohlášení dle čl. 3

Příloha č.1

Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53, odst.1, písm. a) až i) zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Já ___________________________________________________________________________________
( jméno, název firmy),
jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem“ SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno,
Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2“
prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53, odst.1, písm.
a) až i) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V___________________, dne_________________

_______________________________

