VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT

–

Číslo zakázky:

VZ/2016/2/02

Forma zadání:

na tuto zakázku se vztahuje dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) § 31 Výjimka pro
veřejné zakázky malého rozsahu, kdy Zadavatel není povinen
zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle §
27 ZZVZ. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet
zásady podle § 6 ZZVZ.

Oprava

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby je zadávána dle
směrnice SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název obchodní firmy:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Školní 822, 763 21 Slavičín
46276327
Mgr. Josefem Maryášem, ředitelem školy
Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
577 342 724

Společnost (osoba) zastupující zadavatele:
Název obchodní firmy:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

IS Projekt, s.r.o.,
Na Výsluní 2255,688 01 Uherský Brod
27744442
Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou
Ing. Ivana Sušilová, jednatelka
572 630 276
Info@isprojekt.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby spočívající ve:
A. Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby
B. Výkonu autorského dozoru při provádění díla.
Předmětem projektové dokumentace je:
Digitálně podepsal Mgr. Josef Maryáš
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46276327, O=Gymnázium
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
[IČ 46276327], OU=1, CN=Mgr. Josef Maryáš,
SN=Maryáš, GN=Josef, serialNumber=P256281
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění: Slavičín
Kontakt: gyslav@gjpslavicin.cz
Datum: 07.10.2016 13:27:28
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1. Zdravotní technika
Splašková kanalizace
Oprava řeší odkanalizování dožitých rozvodů kanalizace jednotlivých zařizovacích
předmětů.. Nepředpokládá se oprava ležaté kanalizace pod podlahou 1.np.
ZT vnitřní - vodovod
Akce řeší:
- opravu stávajících dožitých rozvodů studené vody, teplé vody a požární vody
k vnitřním hydrantům formou výměny.
2. Ústřední vytápění
Akce řeší opravu vytápění objektu. Zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná
v objektu, která není předmětem opravy.
Oprava ústředního topení řeší výměnu stávajících dožitých rozvodů vytápění
a otopných těles formou výměny.
3. Elektroinstalace silnoproud
Akce řeší opravu stávající dožité elektroinstalace v objektu.
4. Vzduchotechnika
Akce řeší opravu stávající dožité vzduchotechniky v objektu formou výměny
za novou.
Přehled jednotlivých zařízení
Zař.č. 1 – Větrání hygienických zařízení 1. – 3.NP
Zař.č. 2 – Větrání sprch 1.NP
Zař.č. 3 – Klimatizace serveru ve 2.NP
Zař.č. 4 – Klimatizace učebny IT ve 2.NP
Zař.č. 5 – Klimatizace učebny jazyků ve 3.NP
Předmět díla je blíže specifikován ve studii, kterou zpracoval KB projekt, s.r.o.,
Lešetín I/659, 760 01 Zlín a v Investičním záměru č. 1236/3/150/463/08/16.
Předpokládaná cena stavebních prací činí 9 678 tis. Kč s DPH.
3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace
Zadávací dokumentaci je uchazeči zaslána elektronicky.
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění části A:

1.listopad 2016

4.2. Termín ukončení plnění části A nejpozději do:

15. prosince 2016

4.3. Předpokládaný termín zahájení plnění části B:

červen 2017

4.4. Termín ukončení plnění části B nejpozději do:

září 2017
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Místo plnění veřejné zakázky: budova
Gymnázia
Jana
Pivečky
a Střední odborné školy Slavičín na adrese Školní 822, 763 21 Slavičín,
Parcelní číslo: st. 1133, obec: Slavičín, katastrální území: Slavičín (585751)
5. Obsahové členění nabídky
Nabídkou se rozumí cenový návrh předložený uchazečem včetně dokumentů
a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky
jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní
doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě
a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat
podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou
osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě.
Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče musí být v souladu s požadavky této Výzvy
k podání nabídky.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci
(např. provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným
způsobem zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně
příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
5.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřen podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným
ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky,
uložená za krycím listem nabídky).
5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa
uchazeče, kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.).
5.4. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 8 této
Výzvy.
5.5. Cenová nabídka dle bodu 11 této Výzvy k podání nabídky.
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.
6. Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.10. 2016 v 09:00 hodin.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na
adresu sídla osoby zastupující zadavatele, nebo osobně podat v pracovní dny v
úředních hodinách sekretariátu osoby zastupující zadavatele, v poslední den lhůty
pro podání nabídek tj. 18.10.2016 do 09:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je
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považováno převzetí nabídky sekretariátem osoby zastupující
(IS Projekt, s. r. o., Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod).

zadavatele

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s
uvedeným názvem veřejné zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem
„NEOTVÍRAT“.
Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované
zadavateli. Takové podání nebude uchazeči vráceno a bude zadavatelem
archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této
skutečnosti uchazeče informovat.
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly
podány. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně
vyrozumí dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány
ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel
přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou
zakázku. Takové podání nebude uchazeči vráceno a bude zadavatelem archivováno
ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené
skutečnosti uchazeče informovat.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté
nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány
do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídka bude mít písemnou podobu a bude zpracována v českém jazyce.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více
dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Návrh smlouvy a veškerá prohlášení v nabídce musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na
základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky.
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být
doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na
adresu IS Projekt, s. r. o., Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod
(paní Tereza Rochová).
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:
info@isprojekt.cz
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Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je paní
Tereza Rochová.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené
ve stanovené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace
doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím
podmínkám může zadavatel pro poskytnutí dodatečných informací využít
elektronické pošty. Dodavatel proto při vyžádání zadávací dokumentace uvede v
žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace
k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá
dodavatel. Doručení dodatečných informací elektronickou poštou dodavateli na jím
uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla příslušná
informace předána do evidence dodavatele. Zadavatel může doručit dodatečné
informace dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových schránek.
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
neuskuteční.

8. Kvalifikace
8.1. Úvod
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

8.2. Rozsah kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní
způsobilosti.
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8.3. Prokazování splnění kvalifikace

K prokázání splnění kvalifikace získané v zahraničí se postupuje obdobně dle §
81 ZZVZ, v případě společní účasti dodavatelů se postupuje obdobně dle § 82
ZZVZ, v případě, že k prokázání kvalifikace dodavatel využije jiných osob, bude
postupováno obdobně dle § 83 ZZVZ.
8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
8.5. Základní způsobilost
Základní způsobilost
(1) Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku), vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1
písm. a) splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka zá- vodu a) zahraniční právnické osoby,
musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm.
a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. (4) Zadavatel
může v zadávací dokumentaci
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a)
až l) předložením čestného prohlášení – v originále nebo úředně ověřené
kopii.
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8.6. Profesní kvalifikace
Splnění profesní kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – alespoň v prosté kopii,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – alespoň v prosté
kopii.
Dokladem prokazujícím oprávnění k podnikání je zejména výpis
z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list
(popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
Doklad o oprávnění k podnikání musí pokrývat celý rozsah předmětu veřejné
zakázky.
8.7. Pravost a stáří dokladů
Doklady prokazující splnění základní kvalifikacea výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
8.8. Posouzení kvalifikace
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní osobu ve své nabídce.
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.
8.9. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto
skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel může na žádost
dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na dodavatele, se
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
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8.10. Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.
Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
8.11. Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem
smlouvy
Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy
předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
(nebo jen některé z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen
doklady před podpisem smlouvy předložit.
9. Posouzení nabídek
Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění
požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto
požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Komise může v případě nejasností nabídky
požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.
10. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“.
Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší
po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V rámci
tohoto kritéria hodnotí komise předloženou nabídkovou cenu za požadovaný
předmět zakázky. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč
včetně DPH.
11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět
zakázky uvedený v odst. 2 této Výzvy k podání za obě dvě části celkem..
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení
činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky.
Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně, bude doložena v rekapitulaci dle
vzoru v příloze.
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Zadavatel neposkytuje zálohy.
12. Obsah zadávací dokumentace
12.1.

Výzva k podání nabídky

12.2.

Příloha č. 1 Výzvy – Návrh smlouvy o dílo

12.3.

Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky

12.4.

Rekapitulace ceny

13. Další podmínky
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného
příslibu.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo
odmítnout všechny nabídky.
Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech
okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se
nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího
řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Ve Slavičíně dne 7. 10. 2016

…………………………………..
Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy
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