Moravský Krumlov 3. 5. 2012
Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY PRO AKCI:
ZPRACOVÁNÍ PD

VUDDŠ Moravský Krumlov- Novostavba tělocvičny

Zadavatel
Název:
se sídlem:
jednající:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
mail:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní
škola a školní jídelna
Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01
Mgr. Janem Košíčkem, ředitelem
49438905
KB Moravský Krumlov
195083210267/0100.
731491208
kosicekjan@seznam.cz
vyzývá

zájemce k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.
Tato výzva spadá režimem do § 6 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)!

Obsah podmínek výzvy:
1. Vymezení předmětu a druhu zakázky:
1.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval projektovou dokumentaci na výše
uvedenou zakázku pro zhotovitele stavby, který bude vybrán v dalším výběrovém řízení
dleZVZ, včetně položkového rozpočtu resp. výkazu výměr a technických specifikací.
Součástí zakázky bude zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí tak, aby na
projektovaná technická řešení byla vydána kladná stanoviska.
1.2 Obsahové řešení:
Navrhované projektové řešení bude spočívat v provedení novostavby tělocvičny a šaten
včetně sociálního zázemí tak, aby vyhovovalo školským a hygienickým předpisům. Nutno
přitom zohlednit bezpečnostní prvky požární ochrany. Dispoziční řešení zahrnuje
výstavbu tělocvičny s prostorem pro diváky, včetně odpovídajícího osvětlení, vytápění a
sportovních povrchů. Instalaci sportovních prvků (koše, brány atd.). Součástí stavby
budou šatny, kabinet TV, nářaďovna, sociální zázemí a technická místnost.
1.3. Veškeré výše uvedené řešení bude navrženo dle zákonných norem, vyhlášek a
předpisů, dle požadavků zadavatele. Jako podklad slouží studie stavebního záměru.
1.4. Zadavatel požaduje , aby tato řešení byla vyprojektována do maximální výše 13,5 mil.
Kč vč. DPH, z toho 0,2 mil. Kč jako neinvestiční vybavení .
2. Místo a doba plnění zakázky:
2.1 Požadované maximální limitní termíny zadavatele (uchazeč může nabídnout i dřívější):
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1. Podepsání smlouvy o dílo (SOD) s vybraným uchazečem – květen 2012
(předpoklad, skutečnost bude oznámena vítěznému uchazeči písemně po
odsouhlasení zřizovatelem finančních zdrojů).
2. Vypracování projektu pro zhotovitele stavby do 30.6.2012
2.2 Požadované maximální limitní plnění zadavatele (uchazeč může nabídnout i dřívější)
1. Podepsání smlouvy o dílo vybraným uchazečem květen 2012.
2. Vypracování projektu pro zhotovitele stavby do 30. 6 2012.
3. Místem plnění zakázky, tj. odevzdání projektové dokumentace, je sídlo zadavatele
specifikované v úvodu této výzvy. Zde se budou rovněž konat pravidelné kontrolní
dny v intervalech cca 14 dnů až 1 měsíc, kde budou kontrolovány a upravovány
jednotlivé etapy provádění v návaznosti na požadavky zadavatele a možnosti
projektanta vyplývající ze zákonných ustanovení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
350 000,- Kč včetně DPH.
3. Nabídková cena, fakturační a platební podmínky:
3.1 Nabídková cena celkem bude stanovena jako cena maximální po celou dobu plnění
veřejné zakázky a bude uvedena bez DPH a vč. DPH (neplatí pro neplátce DPH, kteří
uvádějí jedinou cenu) součástí nabídkové ceny bude uvedena cena za autorský dozor.
3.2 Zadavatel neposkytuje zálohy na činnost projektanta, ten po dokončení celého
předmětu zakázky a písemném předávacím protokolu vystaví jedinou konečnou fakturu na
smluvní cenu.
3.3 Splatnost faktury bude stanovena ve smlouvě do 30 kalendářních dnů.
3.4 Nabídková cena zahrnuje vypracování projektu, zajištění závazných stanovisek
dotčených orgánů, zajištění stavebního povolení. Cena bude zahrnovat i autorský dozor.
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
4.1 Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky takto:
4.1.1 Předloží čestné prohlášení, kde uvede, že splňuje základní kvalifikační předpoklady
neboť:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
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dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo
jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
4.2 Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky takto:
4. 2.1 Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku předkládá uchazeč
v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů..
4.2.2 Předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč předloží tento doklad v prosté kopii.
Zadavatel má právo vyžádat si před uzavřením smlouvy od vítězného uchazeče originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
4.2.3 Předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje
4.3. Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
takto:4.3.1 Předloží formou čestného prohlášení seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením názvu akce, objednatele, doby
plnění a finanční výše.
5. Požadavky na obsah nabídky ( dodavatel v nabídce uvede):
5.1 Název a přesnou adresu dodavatele, vč. rodného čísla, IČO, DIČ a bankovní spojení.
5.2 Nabídkovou cenu dle bodu č. 3 této výzvy
5.3 Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem, který bude obsahovat také: termíny zpracování PD (10.5.2012), penále za
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prodlení s termínem dokončení 0,5 % z ceny plnění/den prodlení, platební a fakturační
podmínky viz bod 3 této výzvy. Návrh na uzavření smlouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Doklad o
oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z
obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je
sama uchazečem.
5.4 Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 této výzvy
5.5 Nabídka bude zpracovaná v českém nebo slovenském jazyce.
6. Doručování nabídek:
6.1 Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15.5.2012 do 12:00 hod. na adresu
zadavatele.
6.2 Zadavatel nabízí zájemcům informační prohlídku místa, kde bude následně stavba
provedena po předchozí telefonické domluvě, která proběhne dne 9.5. 2012 od 8:30
hod. na adrese zadavatele.
6.3 Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně do kanceláře ředitele.
6.4 Nabídka musí být doručena v uzavřené a neporušené obálce označené názvem akce
a opatřena na uzavření obálky razítkem, případně podpisem uchazeče.
6.5 Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem.
Zadavatel neodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou
osobou. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty uvedené v bodě 6.1 této výzvy
nebudou otevřeny.
Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
15.května 2012 na adrese zadavatele ve 13:00 hod.
7. Způsob hodnocení nabídek:
7.1 Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena
bez DPH.
8. Další podmínky výzvy:
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo
a) Odmítnout všechny předložené nabídky
b) Podmínky výzvy upravit
c) Zadávací řízení zrušit
d) Nevracet uchazečům podané nabídky
e) Jednat o smlouvě
f) Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
g) Vyloučit ze zadávacího řízení ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti
8.2 Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností
uvedených v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování
9. Zadávací lhůta:
9.1 Lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 10 dní ode dne
skončení lhůty pro podání nabídek
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10. Přílohy této výzvy:
10.1 Studie navrhovaného řešení a požadavky zadavatele dané touto výzvou je na
stránkách http://www.vuddmoravskykrumlov.cz/verejne-zakazky.
10.2 Vzor kupní smlouvy a vzor čestného prohlášení je na stránkách
http://www.vuddmoravskykrumlov.cz/verejne-zakazky.
10.3 Krycí list nabídky (součástí výzvy).
Obálku opatřete nápisem:

Neotevírat – veřejná zakázka malého rozsahu
ZPRACOVÁNÍ PD
VUDDŠ Moravský Krumlov - Novostavba tělocvičny

S pozdravem
Mgr. Jan Košíček
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Formulář - Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
Předmět veřejné zakázky:

ZPRACOVÁNÍ PD
VUDDŠ Moravský Krumlov- Novostavba tělocvičny
Uchazeč o veřejnou zakázku

Obchodní firma
nebo název

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Jméno a příjmení statutárního
orgánu nebo jeho členů,
případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem této
právnické osoby

Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena bez DPH
DPH ve výši 20 %
DPH ve výši 14 %

0,-

Celková nabídková cena
(vč. DPH)
V případě, že nabídku podává společně více uchazečů, přiřadí do tohoto krycího listu, ke
každé identifikační kolonce pořadové číslo každému jednotlivému uchazeči!
V ……………………, dne ……………
………………………………….
Razítko a podpis uchazeče

