Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice jako veřejný zadavatel vyzývá
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Renovace obložení stěn tělocvičny
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
příspěvková organizace
zapsána v OR, spisová značka Pr1383 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové
náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice
48161161
Mgr. Zdeňkem Zitkem, ředitelem školy

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je pan Libor Matoušek.
Tel.: +420 777 162 020, e-mail: libor.matousek@limma.cz.

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou zakázku Renovace obložení stěn
tělocvičny. Předmětem prací je kompletní renovace obložení stěn tělocvičny, včetně doplnění
truhlářských prvků, obnovy nátěrů atd.
CPV 45431200-9.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž zadávání nepodléhá
zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“), vyjma povinnosti
zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
Prohlídka místa plnění bude umožněna po domluvě s kontaktní osobou.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 6. 2017 do 10.00 hodin.
Místo pro podání nabídek je: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice,
náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.
Způsob podání nabídky: osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na
výše uvedené místo pro podání nabídky.
Nabídka dodavatele musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Renovace obložení stěn tělocvičny“, nápisem: „NEOTVÍRAT!“
a obchodním jménem a adresou dodavatele.
Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci!

4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele, návrhy smluv podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, doklady prokazující splnění kvalifikační
způsobilosti dodavatele.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

5. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni
Je stanovena v délce 90 dní.

6. Údaje o hodnoticích kritériích
Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je
možno překročit výši nabídkové ceny.
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Výše smluvní
ceny díla včetně DPH, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy o dílo je cenou nejvýše
přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s prováděním díla popsané v této smlouvě. Překročení ceny vč. DPH je možné jen
při změně sazeb DPH.

8. Technické podmínky
Technické podmínky uvedeny v přílohách výzvy.

9. Požadavky na varianty nabídek
Varianty nabídek nejsou přípustné.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatelé vyplní a ocení veškeré položky předloženého soupisu prací s výkazem výměr
a přiloží jej k návrhu smlouvy o dílo.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Součástí zadávací dokumentace je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu
smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka
byla předložena ve formě doplněného a dodavatelem podepsaného návrhu smlouvy o dílo.
Formulář smlouvy o dílo musí být použit bez výjimky. Dodavatel v tomto formuláři doplní data
o zhotoviteli a údaje o ceně díla. Obálka bude obsahovat listinnou formu nabídky,
vč. doplněného návrhu smlouvy o dílo podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a přílohu č. 2 - Oceněné soupisy prací a přílohu č. 3 - Harmonogram realizace
(příloha č. 1 – Obchodní podmínky bude přiložena k návrhu smlouvy až při podpisu smlouvy).
V obálce bude vlastní nabídka (SOD vč. uvedených příloh) uchazeče na datovém nosiči CDROM (Textová část ve formátu MS Word a rozpočtová část ve formátu MS Excel).

12. Požadavky na kvalifikaci
Základní způsobilost:
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží, je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat

b)
c)
d)
e)

tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky
závodu
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, přičemž vzor
čestného prohlášení k možnému využití je přílohou této výzvy.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti předložením následujících dokladů:
dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,




Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v kopii.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni, ke kterému mají být podány nabídky, starší
90 kalendářních dnů.
Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti předložením seznamu truhlářských
prací provedených dodavatelem za posledních 5 let.

13. Další práva zadavatele







Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů
a dokladů.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro něj
lhůtu.
Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích
podmínek u vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele
nesplňovala zadávací podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího dodavatele (účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
původního hodnocení, účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vítězného
dodavatele. Zadavatel může tento postup použít opakovaně.
Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vítězný dodavatel, který splnil
zadávací podmínky, na písemnou výzvu odmítne poskytnout součinnost vedoucí
k uzavření smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce potvrdil neexistenci překážky účasti
v zadávacím řízení dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
a to formou čestného prohlášení. Zadavatel považuje toto prohlášení za dokument
potřebný k posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení ve
smyslu § 103 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vzor čestného prohlášení k možnému využití
nabízí zadavatel v příloze č. 4 této výzvy.



V Pardubicích dne 30. 5. 2017

-----------------------------------------------------------------------------Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel

Přílohy
1.
2.
3.
4.

Smlouva o dílo, včetně obchodních podmínek
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor)
Soupis prací s výkazem výměr
Čestné prohlášení ke skutečnostem dle § 4b zák. č. 159/2006 Sb. (vzor)

