Výzva k podání nabídek „Oprava vnější dlažby ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ ZAKÁZKOU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŘIM ZÁKONA
č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky vyzývá dodavatele k podání nabídky.

1.Název veřejné zakázky:

„Oprava vnější dlažby ZŠ Šternberk, Olomoucká 76“
2. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76

Sídlo / místo podnikání /
místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk

IČ:
DIČ:

61989789
CZ 61989789

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka

Tel., email:

+ 420 585 012 85, + 420 721 230580
zvs-sternberk@seznam.cz
3. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na stavební opravy
ZMR – mimo režim zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, dle § 27 ZZVZ
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na kompletní zhotovení díla.
Cílem je vybrat takového dodavatele, který zajistí realizaci níže vymezeného díla
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

500.000,- Kč bez DPH

Místo plnění:

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76

Předpokládaný termín realizace:

1. 7. - 31. 8. 2018
přípravné práce od 11. 6. 2018
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Jazyk v jakém bude předložena nabídka:

český/slovenský

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ:
zadavatel nestanovil
(lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit)
Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je 1. 3. 2018, kdy byla výzva k podání nabídek a zadávací
dokumentace zveřejněna úřední desce a na stránkách zadavatele.
4. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele a realizace „OPRAVY VNĚJŠÍ DLAŽBY ZŠ
ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76 ”
4. 1. Technická specifikace dodávky
Odborné vyhodnocení aktuálního stavu podkladu vnější dlažby statikem, odstranění stávající vadné
dlažby, odvoz suti, oprava podkladu dle doporučení statika, zajištění proti vzlínání vlhkosti, osazení a
řádné vyspárování konečné povrchové vrstvy - protiskluzové, mrazuvzdorné dlažby. Veškerý materiál
dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.
Rozsah opravy:
Plocha terasy I - pavilon A 107m₂
Plocha terasy II - pavilon B 107m₂
Plocha terasy III - hospodářský pavilon 133m₂
Celkem 347 m₂ zaokrouhlení pro kalkulaci materiálu 350 m₂
Zadavatel požaduje, aby zájemce ve své nabídce doložil doklady, ze kterých bude jednoznačně
vyplývat, že zájemcem nabízené plnění splňuje veškeré požadavky a parametry uvedené v
dokumentaci a jejich nedílných přílohách.
4. 2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem zakázky je nezbytná oprava stávající poškozené vnější dlažby, která nesplňuje aktuálně
platné normy zejména z hlediska bezpečnosti a může vyvolat i negativní působení vnějšího prostředí
na soudržnost sousedících staveb.
4. 3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů a to včetně odvozu a likvidace suti, uvedení Nabídková cena bude zpracována v
členění:
- položkový rozpočet
- cena celkem bez DPH,
- DPH
- cena celkem vč. DPH.
4. 4. Platební podmínky
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených Dodavatelem a na základě
konečné faktury. Dodavatel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených
dodávek a služeb po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí
Dodavateli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude
uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků,
resp. po odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost faktur byla dohodnuta na 15 dnů ode dne
doručení objednateli.
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5. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci /ZD/ tj. Technická specifikace vč. fotodokumentace a obchodní podmínky
zpracované ve formě návrhu Smlouvy o dílo je součástí této výzvy k podání nabídek.
Termíny pro prohlídku místa dodávky: po telefonické dohodě na čísle 721230580
6. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Žádost musí být písemná (e-mail, pošta, osobní) a doručena na adresu: Základní škola Šternberk,
Olomoucká 76, Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk, nebo na mail: zvs-sternberk@seznam.cz
Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídky změnit nebo doplnit zadávací podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci.
Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnění
nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídky.
V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných
účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění
zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení
Datum:
Hodina:
Místo pro podání nabídek:
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

2. 3. 2018 - 30. 3. 2018
10:00
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk
Mgr. Zuzana Parmová

Nabídka může být doručena po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00
hodin do 14:00 hodin, poslední den do 10:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným
v zadávacích podmínkách, nepovažuje se nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku na jinou, než zadavatelem určenou adresu, nebude k ní
zadavatel přihlížet.
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Každý účastník zadávacího řízení, může zadavatele elektronicky informovat o odeslání nabídky
poštou a vyžádat si elektronické potvrzení o doručení jeho nabídky, zadavatel mu v odpovědním mailu
sdělí pořadové číslo, datum a čas doručení. Při osobním podání, obdrží účastník potvrzení o převzetí
nabídky s jejím pořadovým číslem a údaji o datu a času doručení nabídky v písemné podobě. Doručení
nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času jejich
doručení. V případě podání nabídky doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence
neodpovídá zadavatel za pozdní doručení/podání nabídky.
Písemná nabídka se podává v jednom písemném vyhotovení, zpracovaná v českém či slovenském
jazyce, v řádně uzavřené obálce označená „ CN DLAŽBA“ a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“.
Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předložil vedle listinné
podoby také elektronickou podobu nabídky na technickém nosiči dat (CD, DVD), která bude
obsahovat minimálně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a návrh
smlouvy o dílo včetně příloh. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění
originálního vyhotovení nabídky.
8. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami zadavatel zahájí bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Datum:
4. 4. 2018
Hodina:
10:00 hod.
Místo:
ředitelna ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk
Otevírání podaných nabídek se provede formou otevírání jednotlivých obálek v pořadí, v jakém byly
doručeny. Účastníci zadávacího řízení, nebo jimi pověření zástupci a další osoby, o nichž tak stanoví
zadavatel, mají právo se účastnit otevírání nabídek. Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda
nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě.
Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které
byly otevřeny, spolu s identifikačními údaji účastníků zadávacího řízení a údaji z nabídek odpovídající
číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností a zástupci
zadavatele, případně zástupci poskytovatele dotace.
9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o případném vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o
výběru dodavatele uveřejní pouze na svých stránkách, přičemž tato oznámení se považují za doručená
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

10. Požadavky na prokázání kvalifikace, včetně požadovaných dokladů
- Doklad o oprávnění k podnikání v oboru stavebních prací včetně výpisu z obchodního rejstříku,
je-li do něj uchazeč zapsán
- Doklad o odborné kvalifikaci dodavatele
- Návrh smlouvy o dílo s údaji účastníka VŘ
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11. Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit
ekonomickou výhodnost nabídek podle poměru nabídkové ceny bez DPH a záruční lhůty kompletního
díla (podrobnosti obsahuje zadávací dokumentace).
Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si
zadavatel od účastníka písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.
Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být účastníkem doručeno ve lhůtě, kterou
stanoví zadavatel, resp. zadavatelem jmenovaná/ustanovená hodnotící komise.
11. 1. Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených
kritérií, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření.:
A. výše nabídkové ceny bez DPH v Kč

80 %

B. délka záruky na provedené dílo v kalendářních měsících

20 %

Hodnocení proběhne tak, že každé kritérium obdrží bodové ohodnocení a zakázka bude
přidělena té nabídce, která získá nejvyšší počet vážených bodů v součtu za jednotlivá kritéria.
V případě, že nastane rovnost bodů, bude o konečném pořadí účastníků rozhodovat nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Stanovení bodů dle jednotlivých kritérií:
A. Kritérium – bude hodnocena nabídková cena bez DPH v Kč
(nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena) x 100 x váha 0,80 = XX,XX bodů
Pro účely hodnocení bude použita nabídková cena z návrhu smlouvy. Účastník je povinen uvést do
návrhu smlouvy cenu z nabídkového soupisu dodávek a služeb a to totožně.
B. Kritérium – bude hodnocena délka poskytnuté záruky na kompletní
dodávku v kalendářních měsících nabídnutá účastníkem
(nejvyšší počet nabídnutých měsíců záruky na kompletní dodávku / nabídka počtu kalendářních
měsíců hodnoceného účastníka) x 100 x váha 0,20 = XX,XX bodů
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Účastníci lhůtu pro provedení díla uvedou v návrhu
smlouvy. Pro účely hodnocení bude použit údaj uvedený v návrhu smlouvy.
V případě, že nebude v návrhu smlouvy o dílo uvedena lhůta pro provedení díla, pak se jedná o
nesplnění požadavku zadavatele a nabídka bude vyřazena z dalšího hodnocení.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Účastníci lhůtu pro provedení uvedou v návrhu
smlouvy. Pro účely hodnocení bude použit údaj uvedený v návrhu smlouvy.
V případě, že nebude v návrhu smlouvy uvedena lhůta pro provedení, pak se jedná o nesplnění
požadavku zadavatele a nabídka bude vyřazena z dalšího hodnocení.
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12. Ostatní ujednání
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o
obsahu nabídek.
Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 zákona zveřejnit
v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným účastníkem je zadavatel povinen ve smyslu 219
odst. 3 zákona zveřejnit skutečně uhrazenou cenu za realizované plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. Změna bude
oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s
žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
13. Přílohy výzvy k podání nabídek

1. Zadávací dokumentace

Ve Šternberku dne 1. 3. 2018

Mgr. Zuzana
Parmová

Digitally signed by Mgr.
Zuzana Parmová
Date: 2018.03.02 08:54:48
+01'00'

………………………………………………………………………………………
Mgr. Zuzana Parmová
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