VZ2015/3

Rekonstrukce WC – ZŠ Morkovice
VÝZVA
K PODÁNÍ NABÍDKY – ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Na základě § 18 odst.5 zákona o veřejných zakázkách není zadavatel povinen zadávat podle tohoto
zákona veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona o
veřejných zakázkách. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají
pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v §
6 zákona o veřejných zakázkách, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání
veřejných zakázek.
Název zakázky:

Rekonstrukce WC – ZŠ Morkovice
Identifikátor:

Číslo veřejné zakázky:

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel:

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Se sídlem:

17. listopadu 416, 768 33 Morkovice

IČ:

708 749 30

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jan Košárek, ředitel školy
kontaktní os. zadavatele:
Mgr. Jan Košárek
tel.:
+420 702 089 508
mail:
reditel@zsmorkovice.cz
2.1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Navrženou rekonstrukcí nedochází ke změně účelu ani užívání stavby. Jedná se o rekonstrukci WC pro
chlapce a dívky v tzv. nové budově Základní školy Morkovice, příspěvková organizace. Celkem se jedná
o 4 místnosti. V 1.NP jedno WC pro chlapce a jedno WC pro dívky. V přízemí jedno WC pro chlapce a
jedno WC pro dívky.
Pro rekonstrukci je potřeba kompletní odstranění stávajícího zařízení, instalace nového odpadního
potrubí, vodovodu, keramické obklady, zařizovací předměty, oprava vytápění, konstrukce kabin, nátěry
a malby.
Konkrétní popis celého díla je uveden v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
2.2. Předpokládaný termín plnění:
Od 29. června 2015 do 31.7.2015

2.3. Místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy Morkovice, ul. 17. listopadu 416.
2.4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:
Pro upřesnění dalších podrobností, zodpovězení dotazů či příp. nejasností je stanovena prohlídka místa
plnění v pondělí dne 30.03.2015 v 09:00 hodin se srazem uchazečů v budově Základní školy
Morkovice, 17. listopadu 416. Z provozních důvodů se mohou prohlídky zúčastnit max. 2 osoby za
jednoho uchazeče.
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3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen v souladu s požadavky vyhlašovatele zakázky prokázat splnění kvalifikace, která je
předpokladem hodnocení nabídek. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být
podepsáno oprávněnou osobou (statutárním orgánem uchazeče). Kvalifikaci splní uchazeč, který
prokáže splnění:
3.1. základních kvalifikačních předpokladů,
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, jestliže splňuje podmínky uvedené v §53 zákona.
Čestné prohlášení musí být podepsané oprávněnou osobou uchazeče - statutárním orgánem.
3.2. profesních kvalifikačních předpokladů,
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží (ne starší než 90 dnů ke dni podání
nabídky):
a)výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
a současně
b)výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán.
(výpisy lze pořídit na terminálech CzechPoint - městský úřad, pošta, notář apod., nevkládejte výpisy
stažené z internetu, které mají pouze informativní charakter, resp. nejsou opatřeny zaručeným
elektronickým podpisem). Stejně tak nevkládejte kopie živnostenských listů.
4. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo.
Zálohová platba nebude prováděna.
5. Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny.

Nabídka bude předložena v českém jazyce, položky vyjádřené v penězích budou uvedeny zásadně a
pouze v CZK.
Pro zpracování nabídkové ceny uchazeč vyplní a předloží formulář nabídkové ceny - Příloha č.2 - Krycí
list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše
přípustná nabídková cena zpracovaná podle požadavků této výzvy, datum a podpis osoby oprávněné
za uchazeče jednat (statutárního orgánu).
Nabídka musí být zpracována dle přiloženého výkazu výměr jako celek a musí krýt celou hodnotu
dodávky včetně všech případných nákladů a výdajů vyžadovaný pro realizaci příslušného díla včetně
všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v
dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na
všechny závazky jsou zahrnuty do uvedené ceny.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v
souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou
hodnoceny v ceně bez DPH.
7. Jiné požadavky a práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. Zadavatel nepřiznává zájemci
právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
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8. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po
celou touto dobu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.
9. Lhůta, místo a požadavky pro podání nabídek
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně a bude zpracována v českém jazyce
v tištěné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa
uchazeče.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 4. 2015 v 11:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky
poštou nese plně uchazeč.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese zadavatele, a to do konce lhůty pro podání nabídky.
V Morkovicích, dne 20.3.2015

……………………………………
Mgr. Jan Košárek
ředitel školy
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