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(dále ien .,VÝzva")
pro zpracování nabídky ve veřejn é zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Název veřejné zakázky:
,.Stavební úpraw budow. Tavírna 342. českÝ Krumlov - Oprava kanatizace"
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č.134l2OL6 Sb., o zadáváníveřejných zakázek jako
zakázka malého rozsahu
Zadavatel:
Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště,Český Krumlov, Tavírna 342
se sídlem:
Tavírna 342,38LO 01 Český Krumlov

60821-227

lč:

jednající:

profilzadavatele:
Druh zakázky:
Druh výběrového

Mgr. Martina Kokořová, ředitelka
https://www.egordion.czlnabidkaGORDlON/profilJihoceskvKrai

řízení:

stavební práce
veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky
CERT|GO s.r.o., Na Zlaté stoce 64,37005 ČeskéBudějovice
Kontaktníosoba - lng. Pavlína Holbová
Tel.: 602 34 55 36
Email: holbova@certigo.cz

thŮta pro

podánřnabídky:

Místo pro podání

L7.2.2O2O do 10:00 hodin

nabídky: Tavírna 342,38í:O 01 Český Krumlov,

podatelna

Nabídku můžezájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek v úředních hodinách
podatelny.
V případě doručenípoštou je za okamžik převzetí považováno faktické převzetí nabídky zadavatelem.
Včasnédoručeníjerizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatet
neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek:

Otvíráníobálek: !7.2.2O2Ood10:00hodin
Otevíráňí obálek proběhne bez přítomnosti uchazečů.
Předmět zakázky: Předmětem plnění veřej né zakázky jsou stavební práce spočívajícív oprava
kanalizace. Jedná se o rnýměnu stávajícíchlitinornýc! lapačůstřešních splavenin (celkem 18 kusů),
výměna potrubídešťovékanalizacé od dešťovéhosvodu Dl po napojení do kanaJizace v komunikaci
ulice Tavírna, p.č. 1309. V rámci stavby bude provedena úprava sťávajícíchdvou betonorných koryt u
sklepních oken a úprava povrchu kolem dešťovéhosvodu D8. Práce budou prováděny dle projektové
dokumentace, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní flrmy a názvy nebo specifická
oznaČenízboŽÍ a sluŽeb, jedná se pouze o přík|ady možnéhoprovedení a zadavatel umožňuje pro
plnění zakázky použitíi jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Hodnotící kritérium: nejnižšínabídková cena včetně DPH
Způsob hodnocení nabídek:
NabídkY Přijáté k hodnocení budou hodnoceny hodnotícími z pohledu jediného kritéria výše
nabídkovéceny vČetně DPH. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkovéceny, a to od nejlevnější
Po nejdraŽŠÍnabídku. Jako nejvýhodnějšíbude hodnocena nabídka s nejnižšínabídkovou cenou

včetně DPH.

ZPŮsob jednání s uchazeČi: Zadavatel neuvažuje o jednání s uchazeči během rnýběrového řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Dodavatelje Povinen v nabídce prokázát splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném

rozsahu.

Rozsah kvalifikace:
Kvalifikovaným pro plněnízakázky je dodavatel, ktený:
splní základnízpůsobilost uvedenou níže

a)
b)
c)

splní profesnízpůsobitost uvedenou níže,
splnítechnickékvalifikačnípředpoklady uvedené níže.

árnoruízpůsoBltosT:

"'

Způsobilým je dodavatel, ktený:

'

a) nebYl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení v,ýběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin:

1. sPáchaný ve prospěch organizované zločineckéskupiny nebo trestný čin účastina
orga nizované zločineckéskupině,

2. obchodování s lidmi,
3. proti majetku vyjmenovaný níže:

o
o

podvod,

úvěrow podvod,
dotačnípodvod,

o,podílnictví,

4.

o
.
o

podílnictvíz nedbalosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

hospodářský vyjmenovaný níže:

o
o
o

zneužitíinformace a postavenív obchodním styku,
sjednání vrýhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbé,
1'
pletichy při zadáníveřejné zakázky a při veřejné

soutěži,

:

,2

5.
6.
7.

.
o

pletichy přiveřejné dražbě,
poškozenífinančníchzájmů Evropské unie,

obecně nebezpečný,
proti Českérepublice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
proti pořádku ve věcech veřejných vyjmenovaný níže:

o
o
o
o

trestné činy protiv,ýkonu pravomoci orgánu veřejné mocj a úředníosoby,
trestné činy úředníchosob,

úplatkářství
jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

b} nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na

penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v Českérepublice nebo v.zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociá lní zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůčjněmuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestnéhoprohlášení (vzor viz
příloha č. 4 této výzvy). Čestnéprohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
PRoFESNí zpŮsogllost:
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, ktený předloží:

a) výpis zobchodního rejstříku, čirnýpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímpředmětu zakázky, zejména doklad
prokazujícípříslušnéživnostenské oprávnění či licenci, živnostenské oprávnění - Provádění
staveb jejich změn a odstraňování.
TECH NtcKÉKVAttFlKAčttí pŘeoporlADY:

Splnění technických kva lifikačn ích před poklad ů prokáže dodavatel, který předloží:

a) čestnéprohlášení (příloha č. 5) ve formě seznamu stavebních prací obdobného chrakteru
poskytnutých dodavatelem za postedních pět (5) let.

b) Za stavební práce obdobného charakteru se pro účelytéto zakázky rekonstrukce, oprava,
výstavba ka4alizace, tyto práce mohou b,ýt součástívětšíhostavebního celku.
Zadavatel požaduje v seznamu předloženíatespoň tří (3) stavebních prací obdobného charakteru.
Finančníobjem každézpředložených stavebních prací obdobného charakteru musí dosahovat
minimálně částky 200 00 Kč bez DPH v části týkajícíseopravy či rnústavby kanalizace.
Dodavatel ve výše uvedeném seznamu uvede minimálně tyto náležitosti:

o

název zakázky

.]
3

.
o
o

stručný popis pracíposkytnutých dodavatelem v rámci referenční zakázky
dobu plnění zakázky
hodnotu pracív Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem

zadavatet si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti v seznamu uvedené.

KVALIFIKACE V PŘíPADĚ SPOIEčNÉúčnsnDoDAvATEtů A pRoKAzÁNí KvAttFlKAcE
PROSTŘEDNICTVÍM J|NÝCH OSOB

ZvláŠtnípravidla pro společnou nabídku / společnou účastdodavatelů v jedné nabídce
Je-li v rámci Výzvy poŽadována základní způsobilost a

/ nebo profesní způsobilost ve formě výpisu
obchodního rejstříku, tyto poŽadavky plní v rámci společnénabídky více dodavatelů každý
dodavatel samostatně, tj. kaŽdý z dodavatelŮ, kteří podali společnou nabídku, musí odpovídat
z

zadavatelem stanoveným poŽadavkŮm sám o sobě.

NaoPak jsou-li poŽadovány jiné požadávky na profesní způsobilost než rnýpis z obchodního rejstříku

(naPř. oPrávnění k podnikání apod.) a / nebo je-li požadována technická kvalifikac€;
i veškeré
PoŽadavkY na její prokázánÍ, prokazují tyto požadavky dodavatelé v rámci společnénabídky společně
(tj. staČÍ,Že je splní v souhrnu za vŠechnydodavatele podávajícíspolečnou
nabídku).
Zv|áŠtníPravld|a pro nabídku, v rámci nížje kvatifikace prokazována poddodavatetem
osobou než dodavatelem

/

jinou

Dodavatel (i rámci spoleČnénabídky) mŮže prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
zPŮsobilosti PoŽadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, zejm. poddodavatelů, Dodavate1

je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

.

a) dokladY Prokazujícísplnění profesní způsobilosti jinou osobou v rozsahu požadovaném
zadavatelem, přiČemŽ jinou osobou nelze splnit požadavek na výpis z obchodního rejstříku (tj. je_
li PoŽadován, musí uýpis z obchodního rejstříku znít vždy na dodavatele), a to pokud dodavatel
hodlá profesní způsobilost prokázat alespoň zčásti jinou osobou,

b) dokladY Prokazujícísplnění chybějící části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
Pokud dodavatel hodlá technickou kvalifikaci prokázat alespoň zčástijinou osobou,
c) je-li zadavatelem poŽadováno prokázání základní způsobilosti po dodavateli, předloží dodavatel
téŽ dokladY o sPlnění základní způsobilostijinou osobou, kterou prokazuje kvalifikaci po{le písm.
a)a / nebo písm. b)výše, a
d) PÍsemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo'Práv, s nimiŽ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to
jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci podle písm. a) a nebo písm.
b)výše
"-alesPoň v rozsahu, v
/
za dodavatele.

Má'se za to, Že PoŽadavek podle písm. d) je splněn, pokúd obsahem písemného závazku jiné
osobY je sPoleČná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li vŠakdodavatel prostřednictvím jiné osoby technické kvalifikační
PředPokladY, musí tento písemný závazek o6sahovat, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce, ke kteným se prokazovaná část kvalifikace vztahuje.

,4

pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Čestnéprohlášení
prokazující splnění základní způsobilosti nesmí brýt ke dni podání nabídky starší3 měsíců.

Podmínky a požadavky na zpracovánínabídky: V nabídce uchazeč předložívyplněný a podepsaný
návrh smlouvy o dílo na plnění zakázky, ktený je přílohou č.3.
Uchazeč dále předložídokumenty k prokázání kvalifikace.
Nabídka bude podána v papírovépodobě v uzavřené obálce s nápisem ,,Stavební úpravy budovy,
Tavírna 342, Český Krumlov - Oprava kanalizace - NEOTEVÍRAT - soUTĚŽ" Názaná do jednoho
svazku, ktený bude zabezpečen proti manipulaci s jednotliuými listy nabídky.
ÚČastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci nabídky, její telefonní čísloa emailovou
adresu.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
UchazeČ stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění položek Výkazu uýměr, ktený je přílohou č. 2
této uýzw.
Nabídková cena musí být zpracována za celé plněníveřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat
veškerénáklady na splnění zakázky.
Datšípožadavky:
Nabídková cena bude uvedena v kč, Nabídková cena bude uvedena v členění:
celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DpH)
samostatně DPH (uvedená v % iv Kč)
o celková nabídková cena včetně DpH.
Nabídková cena v této skladbě bude vyplněna do závazného vzoru smlouvy o dílo, ktený je
přílohou č. 3.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto v,ýzvou a přiloženou projektovou dokumentací. .,
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

o
.

Poba p!nění:

Zahájení prací nejpozději do 3L.3.2O2O.
Dokončení prací do 40 ka|endářních dnů od zahájení prací.
Konkrétnípodmínky plněníjsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Místo ptnění: k.ú.: objekt Tavírna 342, Český Krumtov, k.ú. Český Krumtov, pozemky
p.č.st. t352lL, p.č.st. L352l2, p.č 1718, p.č 1309
Prohlídka místa plnění: dne 5.2.2O2O od 9:00 hodin,
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění paní Parašínová, tel. 383 134

8OO

přeil objektem Tavírna 342, Český Krumlov
sraz účastníků
Požadaúkyna varianty nabídek: uchazeč není oprávněn nabídnout variantní řešení
VYSVĚTLENÍ ZaOÁVnCÍCH PODMÍNEK: Dodavatelje oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí b,it zadavateli doručena nejpozději 4 pracovnídny před
uplynutím lhůty pro podání nabídtik.
Žádost o vysvětlenízadávacích podmínek musí být písemná na e-mail: holbova(@certieo.cz
"-'1,'

,

.5

VYsvětlenízadávacích podmínek mŮŽe zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zadavatel
odeŠlevYsvětlení zadávacích podmínek, případně souvisejícídokumenty, nejpozději
do 2 pracovních

dnŮ Po doruČeníŽádosti. Pokud zadavatet na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.

Obchodní PodmínkY - závaznéobchodní podmínky jsou zpracovány do závazného vzoru
Smlouvy o
dílo, ktený je Přílohou Č.3 této YÝzvv - zadávacích podmínek. Uchazeči nejsou oprávněni
návrh
smlouvY měnit, Pouze mohou doplnit své identifikačníúdaje a cenu. Návrh smlouvy
musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Právo zadavateIe - zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (nebo jeho
část) kdykoliv
nejPozději do uzavřenísmlouvy bez uvedení důvodu. O zrušení v,ýběrového }ízeníje
zadavatel
povinen informovat všechny účastníky,kteří podali nabídku. zadavatel
nebude uchazeči hradit
náklady na vypracování nabídky.
přílohy v elektronické podobě volně
ke staženína profitu zadavatete:

1)

Projektová dokumentace:
,,Stavební úpravy budovy, Tavírna 342, český Krumtov - oprava kanalizace''
z

2|
3)

4|
5)

období 07l20t9, zodpovědný projektant tng. Pavet Pecha

Výkaz výměr
Závazný vzor smlouvy o dílo

vzor čestnéhoprohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti
Vzor ČestnéhoprohláŠení k prokázánísplnění technických kvalifikačníchpožadavků

V českémKrumlově dne 23.1.2020
sďcdní odborná škola zdravotnická

\rtrruž-i

,

§třední odbxrnó učiliště

38l ot

Čestcý Klumlov. Tavírna 342

Tel.: 380

lt t rsg. lčíoosztzzt

Mgr. Martina Kokořová, ředitelka
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