Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu
1) Identifikační údaje zadavatele
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov; IČ 00412040;
se sídlem Čapkova 814/5, 407 53 Jiříkov
Telefon (ústředna) :
Telefon (ředitel) a fax :
E-mail
:
Datová schránka
:
Odpovědná osoba
:

412 338 364
412 337 352
info@ddsjirikov.cz, reditel@ddsjirikov.cz
kd88dp2
Mgr. Dušan Šimonka - ředitel

2) Název zakázky:
2.1) „DDŠ, ZŠ a SVP- oplocení pozemku, vybudování osvětlení a úprava povrchu“
Číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: stavební práce.
2.2) Specifikace předmětu veřejné zakázky (dále jen „dílo“):
Předmětem díla je oplocení pozemku a vybudování parkoviště včetně pojezdové brány a
osvětlení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
cena s 15 % DPH : 1 500 000,- Kč
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
:
1. 6. 2019
Předpokládaný termín zahájení díla
Předpokládaný termín ukončení díla
:
30. 9. 2019
Ukončením díla se rozumí předání dokončeného díla bez vad a nedodělků po kompletním
úklidu staveniště.
Místo plnění: p.p.č. 652, 72/1, 90, 92, 6517/2, Jiříkov
4) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů
4.1) Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů,
které jsou uvedeny v zákoně č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní
kvalifikační předpoklady splňuje, a které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou
č. 1 této výzvy.
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4.2) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce
doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
(např. výpis ze živnostenského rejstříku), a to v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí
být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to prosté kopii.
4.3) Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže,
pokud v nabídce doloží:
Uchazeč doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 1.000.000,-Kč.
4.4) Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže, pokud v nabídce
doloží:
4.4.1 Uchazeč doloží seznam minimálně 2 obdobných stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 3 roky
5) Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky takto:
5.1) Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontaktní osoby pověřené k případným dalším
jednáním se zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř. spojení elektronickou poštou.
5.2) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady budou
seřazeny tak, jak jsou uvedeny a požadovány v odstavci 4) této výzvy.
5.3) Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle odstavce 2.2) této
výzvy, a to včetně položkového rozpočtu.
5.4) Nabídková cena zpracovaná podle požadavků uvedených v odstavci 6 této výzvy a doba
realizace díla v kalendářních dnech.
5.5) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem se zapracovanými obchodními podmínkami uvedenými v odstavci 7 této výzvy.
5.6) Písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou
č. 2 této výzvy.
Nabídka bude zpracována v písemné formě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních (originál
a kopie). Nejsou-li požadované doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
6) Nabídková cena
Nabídková cena bude uvedena v Korunách českých následujícím způsobem:
- cena bez DPH:
- DPH 15%:
- celková cena vč. DPH:
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Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu
zakázky.
7) Obchodní podmínky
7.1) Návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat
za uchazeče
7.1.1 Uchazeč je povinen v nabídce doložit návrh smlouvy o dílo, uzavírané dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který musí obsahovat veškeré
obchodní podmínky uvedené zadavatelem v této výzvě, zejména ustanovení dle odstavce 7.2
výzvy.
7.1.2 Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů,
vztahujících se k dané zakázce a musí obsahovat nejen veškeré podmínky, za nichž uchazeč
zhotoví dílo, ale i veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této výzvě.
7.1.3 Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem.
7.2 Uchazeč je povinen zapracovat do návrhu smlouvy následující ustanovení:
„Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje
veškeré náklady spojené s realizací díla. Cena bude zaplacena objednatelem na základě
vystaveného daňového dokladu - faktury.“
„Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění
bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn
fakturovat cenu díla nebo dílčího plnění až po převzetí díla nebo dílčího plnění bez vad a
nedodělků objednatelem.“
„Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí
30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“
„V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či
opravené faktury.“
„Záruční doba je 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí
díla objednatelem.“
„Objednatel zálohy neposkytuje.“
„Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla či
práce na něm přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel
bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva využít, nemá zhotovitel
vůči objednateli žádné, ani finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného
ukončení prací na díle, vyjma úhrady účelně a prokazatelně vynaložených nákladů za
poměrnou již provedenou část.“
„Za nepředání díla nebo dílčího plnění ve sjednaných termínech je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny části díla, kterou je
zhotovitel v prodlení.“
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„Dodavatel garantuje dokončit dílo nejpozději do dvou měsíců od jeho zahájení.“
„Za každý den prodlení objednatele s úhradou faktury může zhotovitel požadovat úrok
z prodlení ve výši 0,5% z celkové ceny díla.“
„Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti jakékoliv
pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy.“
8) Kriteria hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:
1) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
80 %
2) splnění požadovaných technických parametrů
10 %
3) doba realizace díla (počet dní)
10%
9) Lhůta a místo podání nabídek
Nabídka bude doručena v písemné formě osobně do sekretariátu ředitele či poštou na
adresu: Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov, Čapkova
814/5, 407 53 Jiříkov v uzavřené a neporušené obálce opatřené na uzavření razítkem,
popřípadě podpisem uchazeče a označené slovem NEOTEVÍRAT a nadpisem: „DDŠ, ZŠ a
SVP- oplocení pozemku, vybudování osvětlení a úprava povrchu“
Nabídka bude doručena do 17. 5. 2019 do 09,00 hod.
Plnohodnotnou variantou je zaslání veškeré dokumentace elektronicky do datové schránky
kd88dp2 nebo na e-mailovou adresu reditel@ddsjirikov.cz, podmínkou však je platný
elektronický podpis.
10) Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři budovy DDŠ Jiříkov dne 17. 5. 2019
v 10.00 hod.
11) Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v plném rozsahu vázáni, se
stanovuje do 14. 6. 2019.
12) Zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění
Termín prohlédnutí místa provedení zakázky je stanoven na den 10. 5. 2019. Sraz účastníků
je v 10:00 hod v č.p. 814 Jiříkov (kontaktní osoba - Mgr. Dušan Šimonka, ředitel, email:
info@ddsjirikov.cz, reditel@ddsjirikov.cz
13) Zvláštní ustanovení, podmínky, požadavky a práva zadavatele
13.1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.
13.2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
13.3) Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto zadávacím
řízení a s vypracováním nabídky.
13.4) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace a údaje deklarované v nabídce před
rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.
13.5) Nabídky ani jejich jednotlivé části nebude zadavatel uchazečům vracet.
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13.6) Z účasti v zadávacím řízení budou vyloučeny nabídky uchazečů, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti.

14) Přílohy
14.1) Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů;
14.2) Vzor čestného prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou;

V Jiříkově dne 2. 5. 2019

Mgr. Bc.
Dušan
Šimonka
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Digitálně
podepsal Mgr. Bc.
Dušan Šimonka
Datum: 2019.05.02
11:05:04 +02'00'

Příloha č. 1
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DDŠ Jiříkov – rekonstrukce
vytápění budov DDŠ“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady dle § 37
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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