V Moravském Krumlově dne 3.5.2012
Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY PRO AKCI:
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
VÚDDŠ MORAVSKÝ KRUMLOV-NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
Zadavatel:
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, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr.Janem Košíčkem, ředitelem
494 38 905
KB Moravský Krumlov
19-5083210267/0100
515 32 24 23
vudm@quick.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 (ZVZ)!

Obsah podmínek výzvy:
1. Vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil formou návrhu mandátní smlouvy (MS)
nabídku na výkon inženýrské činnosti na výše uvedenou akci.
Náplní inženýrské činnosti bude:
- výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) po celou dobu realizace
stavby od předání staveniště vybranému zhotoviteli až do podepsaného
předávacího protokolu s vybraným zhotovitelem
- vedení kontrolních dnů při přípravě i vlastní realizaci akce, včetně řádných zápisů
- kontrola správnosti soupisu skutečně provedených prací v návaznosti na fakturaci
- sledování časového postupu prací a upozorňování zadavatele na odchylky od
tohoto harmonogramu
- spolupráce se zadavatelem při závěrečném vyhodnocení akce až do podepsání
protokolu o ukončení inženýrské činnosti
2. Místo a doba plnění zakázky:
Harmonogram přípravy a realizace akce:
1. Podepsání MS s vybraným uchazečem - květen 2012.
2. Projektová příprava do 30.6. 2012.
3. Výběrové řízení na zhotovitele - červenec 2012
4. Realizace akce červenec – prosinec 2012.
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5. Závěrečné vyhodnocení akce prosinec 2012.
Místem plnění zakázky 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.
Předpokládaná hodnota veřejná zakázka
150 000,- Kč včetně DPH.
3. Nabídková cena:
Nabídková cena celkem bude stanovena jako cena maximální po celou dobu plnění
veřejné zakázky a bude uvedena bez DPH a vč. DPH.
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
4.1 Uchazeč prokáže 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 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
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,
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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,
k) kterému nebyla v posledních v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech pracovali u zadavatele a
m) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.
4.1.2 Předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či z jiné
evidence ne starší 90 dnů
4.1.3 Předloží prostou kopii výpisu ze živnostenského listu pro živnost služby v oblasti
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy či jinou obdobnou
živnost, opravňující k výkonu technického dozoru stavebníka
4.1.4 Předloží prostou kopii autorizace pro obor pozemní stavby.
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 Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 výzvy
5.4 5.4 Návrh mandátní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
nebo jeho jménem, který bude obsahovat také: termíny plnění, penále za prodlení 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 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.
6. Doručování nabídek:
6.1 Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15.5. 2012 do 12:00 hod. na adresu
zadavatele.
6.2 Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně do kanceláře ředitele.
6.3 Nabídka musí být doručena v uzavřené a neporušené obálce označené názvem akce
a opatřena na uzavření obálky razítkem, případně podpisem uchazeče.
6.4 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 výzvy
nebudou otevřeny.
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Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
15. května 2012 na adrese zadavatele ve 13.00 hod.
7. Způsob hodnocení nabídek:
7.1. Nabídky budou hodnoceny 3 člennou komisí v souladu s § 78 odst. 1) písm. b) ZVZ,
tj. nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
8. Další podmínky výzvy:
8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo
a) Odmítnout všechny předložené nabídky
b) Podmínky výzvy upravit
c) Výzvu zrušit bez udání důvodů
d) Nevracet uchazečům podané nabídky
e) Jednat o smlouvě
f) Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
8.2. Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností
uvedených v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování
9. Podklady pro zpracování nabídek:
9.1. Požadavky zadavatele a stavební studie při osobním jednání.
10. Lhůta po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni se stanovuje na 10 dní od
skončení lhůty pro podání nabídek
11. Přílohy této výzvy
11.1 Studie navrhovaného řešení a požadavky zadavatele dané touto výzvou je na
stránkách http://www.vuddmoravskykrumlov.cz/verejne-zakazky.
11.2 Vzor kupní smlouvy a vzor čestného prohlášení je na stránkách
http://www.vuddmoravskykrumlov.cz/verejne-zakazky.
11.3 Krycí list nabídky (součástí výzvy).
Obálku opatřete nápisem:

Neotevírat – veřejná zakázka malého rozsahu
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
VÚDDŠ MORAVSKÝ KRUMLOV- NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY

S pozdravem

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

VÝKON TDI DOZORU
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
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