Střední odborná škola, Bruntál,
příspěvková organizace,
Krnovská 998/9
792 01 BRUNTÁL

Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

„Úpravy vnitřních prostor Střední odborné školy, Krnovská
998/9, Bruntál“
Předmět zakázky
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce
(služba/dodávka/stavební
elektroinstalace včetně dodávky nových světel.
práce) :
Na chodbě budou osazeny závěsné podhledy.
Výměna vnitřních dveří, zárubní položení dlažby, oprava
přepážek a vymalování.
Specifikace PD elektro jsou uvedena v příloze zadávací
dokumentace.
Zakázka je zadávána jako celek, nedělí se na případně
samostatně zadávané části. Uchazeč je proto oprávněn
podat nabídku výlučně na celý předmět zakázky.
Datum vyhlášení zakázky:
2. 4. 2019
Název/
obchodní
firma Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Osoba oprávněná jednat Mgr. Michal Durec, DiS.
jménem
zadavatele,
vč. Tel: 554295241
kontaktních údajů (telefon a E-mailová adresa: sosbruntal@sosbruntal.cz
emailová adresa)
IČ zadavatele:
13643479
DIČ zadavatele:
CZ 13643479
Kontaktní osoba zadavatele, Josef Gottwald
vč. kontaktních údajů (telefon Tel: 733 164 844
a emailová adresa):
gottwald @sosbruntal.cz
9.4. 2019 v 9:00 hod. Krnovská 998/9, Bruntál
Termín prohlídky zakázky:
Projektová dokumentace je k dispozici u pana Gottwalda.
Lhůta pro podávání nabídek Datum zahájení příjmu: 9.4.2019
(data zahájení a ukončení Datum ukončení příjmu: 24.4.2019 do 08:00 hod.
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:
Popis předmětu zakázky je podrobně rozepsán v zadávací
dokumentaci.
Předpokládaná
hodnota 900 000,- Kč vč. DPH
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Zakázka malého rozsahu – nejedná se o zadávací řízení dle
zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
Lhůta a místo dodání Zakázka bude probíhat v objektu Domova mládeže II.NP
(zpracování zakázky)/ časový Krnovská 998/9, Bruntál a celé dílo bude dokončeno do
harmonogram plnění/ doba 31.08. 2019. Platba bude provedena na základě vystavení
trvání zakázky
faktury a to do 30 dnů od data jejího vystavení.

Místa
dodání/převzetí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
nabídky:
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Hodnotící kritéria:
Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

-

100% cena
Za nabídkovou cenu se považuje cena plnění celého
předmětu veřejné zakázky, tj. celková nabídková cena bez
DPH.
Požadavky na prokázání Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném
splnění základní a profesní rozsahu.
kvalifikace dodavatele:
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění
kvalifikace musejí být v souladu s § 53 a § 54 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona). Nabídka bude podepsána
statutárním orgánem uchazeče.
Základní kvalifikační předpoklady:







čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání,
či bydliště dodavatele
čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění nebo na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele
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.

Reference – přehled 3 zakázek obdobného rozsahu za
poslední dva roky – formou čestného prohlášení, které bude
obsahovat výčet zakázek včetně kontaktů.
Požadavek
na
uvedení Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
kontaktní osoby uchazeče:
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou
formu
nabídky
(včetně Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
požadavků
na
písemné v jazyce českém. Požadavek na písemnou formu je
zpracování
smlouvy považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
dodavatelem):
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Uchazeč doručí zadavateli nabídku buď osobně, nebo

poštou na adresu zadavatele v písemném vyhotovení
v uzavřené obálce zřetelně označené názvem veřejné
zakázky ,tj. zakázka Výběrové řízení “Úpravy vnitřních
prostor Střední odborné školy, Krnovská 998/9,
Bruntál“
a údajem „NEOTVÍRAT“. Dále musí obálka obsahovat
název/obchodní firmu uchazeče a jeho sídlo.
Doporučujeme, aby všechny listy nabídky byly očíslovány,
svázány, a aby nabídka byla opatřena podpisem uchazeče.
Další podmínky pro plnění Cenová nabídka musí obsahovat cenu bez DPH, cena musí
zakázky:
být uvedena v CZK.
Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady spojené
s realizací dodávky, instalací, poskytnutí záruk, balné a
dopravu.
Úhrada bude prováděna v
CZK na základě
účetních/daňových dokladů, vystavených zadavateli
v uvedené ceně se splatností, do 30 dnů po převzetí
jednotlivých částí dodávky bez vad a nedodělků
zadavatelem. Součástí účetního/daňového dokladu musí být
dodací list podepsaný v místě plnění kontaktní osobou.
S vítězným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva,
ve které bude stanoven závazek dodavatele umožnit všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty). V případě, že vybraný uchazeč
odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.
Součástí nabídky bude oceněný rozpočet.
Předložené nabídky nebudou vráceny.
Variantní řešení nabídky není přípustné.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Přílohy: 1. Návrh smlouvy o dílo
2. Zadávací dokumentace
3. Projektová dokumentace elektro včetně slepého
rozpočtu

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání
důvodu, a to až do okamžiku podpisu kupní smlouvy s vítězným dodavatelem

