Základní škola a mateřská škola Lišov, se sídlem Nová 611, 373 72 Lišov
1.

Datum vypsání: 25. 4. 2016

2.

Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu dle vnitro-organizační směrnice E I/21
„O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ZŠ a MŠ Lišov

3.

Druh plnění: stavební práce
Předmět zakázky: Úprava prostoru kuchyně MŠ Velechvín
Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Základní škola a mateřská škola Lišov, Nová 611, 373 72 Lišov
750 00 369
CZ75000369, neudává se pro potřeby DPH

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ročňák (ředitel) tel.: 602309689
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Murčo (technik odboru HSI MěÚ
Lišov) tel.: 777 278 037
Kontaktní úřední adresa:
Nová 611, 373 72 Lišov; e-mail: kocirova@zslisov.cz
4.

Lhůta a místo pro doručení nabídek:

do 9. 5. 2016 do 10:00 hodin

Nabídky doručte 1x v zapečetěné a razítkem zájemce opatřené obálce, označené
„Úprava prostoru kuchyně MŠ Velechvín“ – soutěž, neotvírat.
Doručte poštou či osobním předáním na sekretariát ZŠ Lišov, adresa:
Základní škola a mateřská škola Lišov, Nová 611, 373 72 Lišov
5.

Vymezení předmětu zakázky:
Jedná se o stavební úpravy prostoru kuchyně mateřské školy ve Velechvíně včetně
vybavení nábytkem – kuchyňská linka. (viz projektová dokumentace, k dispozici u
zadavatele)

6.

Platební podmínky: konečnou fakturou po dokončení a protokolárním předání díla

7.

Kritérium pro hodnocení veřejné zakázky: nejnižší nabídková cena 100%

8.

Předpokládané termíny realizace veřejné zakázky:
Zahájení prací:
4. 7. 2016
Dokončení prací: 10. 8. 2016

9.

Místo plnění veřejné zakázky:

10.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:
2. 5. 2016 v 10:00 hodin, se srazem účastníků před vstupem do budovy mateřské školy
ve Velechvíně, nebo individuálně po předchozí domluvě na tel. 777 278 037 (Ing. Murčo).

11.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Kvalifikaci podle § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách splní dodavatel,
který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku
formou čestného prohlášení.

MŠ Velechvín, č. p. 31, 373 72 Lišov
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b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 prokáže uchazeč předložením

• prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 ti dnů, pokud je v něm zapsán
• dokladu o příslušném oprávnění k podnikání
12.

Smlouva o dílo:
Návrh předložený zadavatelem, doplněný a podepsaný uchazečem, bude součástí nabídky.

13.

Další podmínky výběrového řízení:
Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje zájemce požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové
ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky zadání, a to písemně všem zájemcům shodně.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit
a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního
vztahu nebude druhou stranou sankcionováno.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku i v menším rozsahu. Zájemci předkládají
své nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné
nároky.
Uchazeč je povinen seznámit se podrobně s PD (technická zpráva, výkresová a dokladová
část, výkaz výměr, atd.) a písemně upozornit na případné nesrovnalosti (například práce,
činnosti, položky uvedené v PD, ale chybějící ve výkazu výměr) nejpozději 5 pracovních
dnů před termínem pro podání nabídky. Pokud tak neučiní, souhlasí s tím, že nabídková
cena je nejvýše přípustná, nebude-li zvýšení ceny písemně odsouhlaseno smluvními
stranami.
Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
Podané nabídky se zájemcům nevracejí.
Uchazeč souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v poptávce.
Uchazeči o veřejnou zakázku souhlasí předem vědomě s tím, aby ZŠ a MŠ Lišov v souladu
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů, všechny osobní údaje uvedené v nabídkách zpřístupnil či zveřejnil na
internetových stránkách ZŠ Lišov. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou až do
odvolání.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky
budou hodnoceny, do 5 ti pracovních dnů po vyhodnocení.
Nabídka bude podána v českém jazyce.

14.

Reference: uchazeč předloží minimálně 3 reference na stavby obdobného charakteru.

15.

Požadovaná délka záruční doby na dílo: 60 měsíců.

Mgr. Petr Ročňák
ředitel ZŠ a MŠ Lišov
Příloha:
• Čestné prohlášení
• Návrh Smlouvy o dílo
• Výkaz výměr (na CD)
• Projektová dokumentace (na CD)

2

