Zadavatel:

M STO ESKÝ KRUMLOV
nám stí Svornosti 1, 381 01 eský Krumlov
I O: 00245836

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dle § 44 zákona . 137/2006 Sb., zákona o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
p edpis , a Závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory v OPŽP)

K otev enému ízení
na ve ejnou zakázku na stavební práce

„Základní škola Plešivec, vým na oken a
zateplení“
Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 400952

Osoba pov ená výkonem zadavatelských inností:
WALLET s.r.o., sídlem Karlovo nám stí 14-15/292, 120 00 Praha 2
doru ovací adresa (provozovna) Lidická 8, 680 01 Boskovice
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchaze
v rámci
otev eného ízení na stavební práce, zve ejn ného podle zákona .137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“).
Práva, povinnosti i podmínky v této dokumentaci neuvedené se ídí tímto Zákonem a dota ními
podmínkami OPŽP.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání ve ejných zakázek s cílem zajistit zadání ve ejné zakázky v souladu se zásadami uvedenými
v § 6 Zákona.
Zadávací dokumentace je souhrnem požadavk zadavatele ve smyslu § 44 Zákona a nikoliv
kone ným souhrnem veškerých požadavk vyplývajících z obecn platných norem. Zájemce se tak
musí p i zpracování své nabídky vždy ídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními p íslušných obecn závazných právních p edpis .
M sto

eský Krumlov je zadavatelem ve ejným dle § 2 odst. 2 písm. c) Zákona.

Podle § 40 odst. 1 Zákona zadavatel zkrátil lh tu pro podání nabídek o 5 dní z d vodu uve ejn ní
zadávací dokumentace v plném rozsahu.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Název zadavatele:
Sídlo:
I O:
DI :
Právní forma:
Jména osob oprávn ných za zadavatele
jednat:

M sto eský Krumlov
nám stí Svornosti 1, 381 01 eský Krumlov
00245836
CZ00245836
801 - Obec
Mgr. Dalibor Carda, starosta m sta

Osoba pov ená innostmi zadavatele:
Sídlo/místo podnikání:

WALLET, s.r.o.
Karlovo nám stí 14-15/292, 120 00 Praha 2,
provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice
26704871
CZ26704871
Bc. Lucie Kudová, DiS
+ 420 736 473 879
kudova@wallet.cz

I O:
DI :
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:
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1

Vymezení p edm tu ve ejné zakázky

1.1

P edm tem zakázky je realizace úspor energií v objektech ZŠ Plešivec, Sídlišt Plešivec 249,
m sto eský Krumlov. Areál ZŠ se skládá ze šesti propojených objekt : u ební pavilon 1 – 4,
t locvi na a jídelna (jídelna není p edm tem této ve ejné zakázky). Objekty jsou spojeny tlustou
chodbou a spojovacím kr kem. Navrhované opat ení spo ívá v zateplení obvodových st n,
vým n otvorových výplní a zateplení stropní a st ešní konstrukce.

1.2

Ve ejná zakázka je spolufinancována ze zdroj EU, konkrétn z Opera ního programu Životní
prost edí.

1.3

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona soupis prací v etn
výkazu vým r požadovaných stavebních prací v elektronické podob (dále jen „SP“ nebo
„soupis prací“). SP je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V p ípad jakéhokoliv rozporu
mezi výkresovou a textovou ástí a SP je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové
ceny SP. Zadavatel doporu uje uchaze m ov it si soulad výkazu vým r s textovou a
výkresovou ástí projektové dokumentace stavby a p ípadné rozpory si vyjasnit ješt v pr b hu
lh ty pro podání nabídek zp sobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.

1.4

Uchaze vyplní všechny položky výkazu vým r, které mají ur eno množství m rných jednotek a
není oprávn n vynechat n které položky, ocenit je nulou a rozpoušt t hodnotu položky do jiných
položek. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za nespln ní závazné struktury rozpo tu
a uchaze bude vylou en z ú asti v zadávacím ízení v souladu s § 76 odst. 6 zákona.

1.5

Zadavatel
uve ejnil
na
svém
profilu
zadavatele
http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d zadávací dokumentaci v plném rozsahu
již ode dne uve ejn ní oznámení otev eného ízení. Kompletní podklady jsou dostupné zdarma
v elektronické podob a dodavatelé m žou dokumentaci voln stáhnout. Budou-li mít
dodavatelé zájem se registrovat do zadávacího ízení u spole nosti WALLET s.r.o., zašlou své
kontakty na email: kudova@wallet.cz, mob.: 736 473 879. Registrovaným dodavatel m budou
zasílány dodate né informace emailem.
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Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky
CPV kódy:
45000000-7
45454100-5
45421100-5
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Stavební práce
Rekonstrukce budov
Instalace a montáž dve í a oken a souvisejících výrobk

P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky
P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky je stanovena na 18.550.000,-K bez DPH.
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4.1

Doba a místo pln ní ve ejné zakázky
P edpokládaný termín provád ní stavebních prací:
Zahájení stavebních prací: 7/2015
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Ukon ení stavebních prací: 8/2015
Místo pln ní je ZŠ Plešivec, eský Krumlov.

4.2

4.3 Uchaze jako sou ást nabídky p edloží v cný a finan ní harmonogram pln ní p edm tu ve ejné
zakázky s minimální podrobností kalendá ní týden.

5

Požadavek na poskytnutí jistoty (§ 67 zákona)
Zadavatel ve smyslu § 67 Zákona požaduje, aby uchaze i k zajišt ní pln ní svých povinností
vyplývajících z ú asti v zadávacím ízení poskytli jistotu. Poskytnutá jistota v . úrok zú tovaných
pen žním ústavem p ipadá zadavateli v p ípadech, kdy uchaze v rozporu se Zákonem nebo
zadávacími podmínkami zrušil nebo zm nil nabídku nebo odmítne uzav ít smlouvu obdobn podle
§ 82 odst. 2 a 4 Zákona.
Poskytnutá jistota v . úrok zú tovaných pen žním ústavem m že p ipadnout zadavateli na
základ jeho rozhodnutí rovn ž, pokud uchaze nesplní povinnost poskytnout zadavateli ádnou
sou innost k uzav ení smlouvy obdobn podle § 82 odst. 3 Zákona.
Pen žní ástka odpovídající výši jistoty musí být p ipsána na ú et zadavatele nejpozd ji v den
konce lh ty pro podání nabídky. V p ípad složení pen žní ástky na ú et zadavatele uvede
uchaze v nabídce bankovní spojení a íslo ú tu, na který má být jistota vrácena po jejím
uvoln ní.
Výše jistoty
Výše jistoty je s ohledem na výši p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky stanovena v absolutní
výši na ástku 300.000,- K .
Forma jistoty
Jistotu poskytne uchaze formou složení pen žní ástky na ú et zadavatele (dále jen „pen žní
jistota“), nebo formou bankovní záruky, p ípadn formou pojišt ní záruky. Forma poskytnutí jistoty
musí být v souladu s ustanovením § 67 Zákona. Zárove i forma uvoln ní jistoty ze strany
Zadavatele bude v souladu s § 67 Zákona.
Pen žní jistota
V p ípad pen žní jistoty složí uchaze
221241/0100.

p íslušnou

ástku na depozitní ú et

. 6015 –

Uchaze musí k platb jistoty uvést následující platební symboly:
-

variabilní symbol: I O uchaze e (p ípadn rodné íslo, pokud je uchaze em fyzická osoba)

-

specifický symbol: eviden ní íslo zakázky z V stníku ve ejných zakázek: 400952

Bankovní záruka a pojišt ní záruky
Poskytne-li uchaze jistotu ve form bankovní záruky nebo pojišt ní záruky, je uchaze povinen
zajistit jejich platnost po celou dobu zadávací lh ty. V cný rozsah bankovní záruky i pojišt ní
záruky musí pokrývat všechny p ípady, ve kterých je zadavatel oprávn n erpat jistotu.
Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení ešící p ípadné prodloužení zadávací lh ty
v p ípadech, kdy zadávací lh ta ze zákona neb ží.
Pojišt ní záruky
Poskytne-li uchaze jistotu formou pojišt ní záruky, stanoví zadavatel následující podmínky:
1. Sou ástí nabídky bude ov ená kopie dokladu prokazujícího uzav ení pojišt ní (pojistná
smlouva, pojistka).
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2. Lh ta pro oznámení škodné události musí být alespo 6 m síc .
3. Zadavatel musí být oprávn n oznámit škodnou událost p ímo pojistiteli.
4. P edm t pojistné smlouvy musí pokrývat zajišt ní pln ní povinností uchaze e vyplývajících
z ú asti v zadávacím ízení a takový rozsah skute ností, které odpovídají právu zadavatele
erpat jistotu dle Zákona.
5. Pojistná smlouva musí být ú inná po celou dobu zadávacího ízení a uchaze
zavázat k jejímu udržování po celou dobu zadávacího ízení.

se musí

Bankovní záruka
Poskytne-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, stanoví zadavatel následující podmínky:
1. Sou ástí nabídky bude originál bankovní záruky.
2. Lh ta pro uplatn ní nároku z bankovní záruky musí být alespo o 1 týden delší než platnost
bankovní záruky.
3. Záruka musí být na prvou výzvu.
4. P edm t bankovní záruky musí pokrývat zajišt ní pln ní povinností uchaze e vyplývajících
z ú asti v zadávacím ízení a takový rozsah skute ností, které odpovídají právu zadavatele
erpat jistotu dle Zákona.
5. Bankovní záruka musí být ú inná po celou dobu zadávacího ízení a uchaze se musí
zavázat k jejímu udržování po celou dobu zadávacího ízení. Bankovní záruka bude
obsahovat takový mechanismus prodloužení doby ú innosti bankovní záruky, který pokryje
p ípady, kdy dochází ze zákona k pozastavení b hu zadávací lh ty a posunutí jejího konce.

Op tovné poskytnutí jistoty
Podal-li uchaze námitky a zadavatel t mto námitkám vyhov l, je uchaze povinen op tovn
složit pen žní jistotu, která byla zadavatelem uvoln na, do 5 pracovních dn od doru ení
rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 Zákona. Nesplní-li uchaze tuto povinnost, m že být
zadavatelem ze zadávacího ízení vylou en. Podal-li uchaze návrh na zahájení ízení o
p ezkoumání úkon zadavatele, musí op tovn složit pen žní jistotu, která byla zadavatelem
uvoln na, a k návrhu p ipojit doklad o složení této jistoty.
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Požadavky na kvalifikaci
Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávn n spln ní
kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
p ípad povinen ve ejnému zadavateli p edložit:
a) doklady prokazující spln ní základního kvalifika ního p edpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona a profesního kvalifika ního p edpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí v cí i práv, s nimiž
bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace v rozsahu § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona.
Ve smyslu § 51 odst. 5 zákona, v p ípad , že má být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika
dodavateli spole n a za tímto ú elem hodlají dodavatelé podat spole nou nabídku, je každý
z dodavatel povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle § 50 odst. 1
písm. a) a profesního kvalifika ního p edpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Spln ní
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé spole n . Další
povinností dodavatel , kte í podávají nabídku spole n , je p edložit v nabídce ve ejnému
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zadavateli smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou v i ve ejnému
zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou
zakázkou zavázáni spole n a nerozdíln , a to po celou dobu pln ní ve ejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky.

6.1

Základní kvalifika ní p edpoklady (§ 53 zákona)

Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad prokáže uchaze v rozsahu § 53 odst. 1 Zákona
zp sobem stanoveným v § 62 odst. 2 Zákona, tedy estným prohlášením. Uchaze m že použít vzor
estného prohlášení pro prokázání základních kvalifika ních p edpoklad , který je p ílohou . 2 této
Výzvy v . zadávací dokumentace.

6.2

Profesní kvalifika ní p edpoklady (§ 54 zákona)

Pro spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad p edloží uchaze :
6.2.1

dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

6.2.2

dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis
v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské
oprávn ní v oboru Provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování.

6.3

Ekonomická a finan ní zp sobilost (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona)

6.3.1

estné prohlášení (možné použít vzor estného prohlášení v p íloze . 3 zadávací
dokumentace nebo jiné estné prohlášení stejného obsahu) dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o
své ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku.

6.4

Technické kvalifika ní p edpoklady (§ 56 zákona)

Pro spln ní technických kvalifika ních p edpoklad p edloží uchaze :
6.4.1

dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona - seznam stavebních prací, provedených dodavatelem v
posledních 5 letech. Dodavatel prokáže tento kvalifika ní p edpoklad p edložením seznamu
minimáln 3 stavebních prací, p i emž sou ástí každé zakázky bude zateplení nebo vým na
otvorových výplní. Minimální hodnota jedné referen ní stavby bude 7,5 mil. K bez DPH a
dvou dalších bude v minimální hodnot 5 mil. K bez DPH za každou referen ní zakázku.
P ílohou tohoto seznamu musí být osv d ení objednatel o ádném provedení stavebních
prací obdobného charakteru; tato osv d ení musí zahrnovat cenu, dobu, místo a stru ný
popis stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
ádn a odborn .

6.5

Pravost a stá í doklad (§ 57 zákona)

Dodavatel p edkládá kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo
vyžádat od uchaze e, se kterým má být uzav ena smlouva, originály nebo ov ené kopie doklad
prokazujících spln ní kvalifikace.
Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku
nesm jí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendá ních dn .
Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a násl. zákona.
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7

Další doklady
Uchaze dále ve své nabídce p edloží:
seznam statutárních orgán dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona,
seznam vlastník akcií dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona (platí pouze má-li dodavatel formu
akciové spole nosti),
prohlášení uchaze e o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního
právního p edpisu v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou dle § 68 odst. 3 písm. c)
zákona.

7.1
7.2
7.3

Uchaze m že použít vzor estného prohlášení v p íloze . 4 zadávací dokumentace nebo jiné
estné prohlášení stejného obsahu.
Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona (subdodavatel ) nebo estné prohlášení o tom, že
dodavatel nebude využívat subdodavatele.

7.4

Uchaze m že použít vzor estného prohlášení v p íloze . 5 zadávací dokumentace nebo jiné
estné prohlášení stejného obsahu.
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Prohlídka místa pln ní
Prohlídka místa pln ní se uskute ní dne 5. 12. 2014 v 10:00 hod. Sraz zájemc o prohlídku je na
adrese Sídlišt Plešivec 271 (p ed vchodem do objektu základní školy). Prohlídka místa stavby
slouží výhradn k seznámení dodavatel se stávajícím místem budoucího pln ní. Prohlídku bude
vést p. Jan Sommer, technik OI, mob.: +420 724 246 425.
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Dodate né informace
Žádosti o dodate né informace je nutno doru it písemn nebo e-mailem v souladu s § 49 zákona
kontaktní osob : Bc. Lucie Kudová, DiS, na e-mail: kudova@wallet.cz nebo na adresu WALLET
s.r.o., Lidická 8, 680 01 Boskovice. Žádost o dodate né informace musí být doru ena nejpozd ji 6
pracovních dn p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek.
Dodate né informace, v etn p esného zn ní žádosti, doru í zadavatel sou asn všem
dodavatel m, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zárove budou dodate né
informace v etn p esného zn ní žádosti uve ejn ny stejným zp sobem, jakým byla uve ejn na
textová ást zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele.
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Obchodní podmínky, v etn platebních podmínek a podmínek,
za nichž je možno p ekro it výši nabídkové ceny

10.1

Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu jsou nedílnou sou ástí této
zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou zpracovány do formy návrhu textu smlouvy a
jsou pro uchaze e závazné, uchaze není oprávn n p i zpracování návrhu smlouvy m nit nebo
p idat jakýkoliv údaj i ustanovení, vyjma p ípad uvedených dále.

10.2

Uchaze doplní do návrhu textu smlouvy identifika ní a kontaktní údaje v požadovaném
rozsahu, údaje týkající se hodnotícího kritéria, údaj o odpov dném projektantovi a další údaje
stanovené zadavatelem (údaje v textu vyzna ené údajem „***“).
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10.3

Pokud nabídku podává více osob spole n (sdružení), p íslušným zp sobem tuto skute nost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v záv ru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy.

10.4

Návrh smlouvy musí být ze strany uchaze e podepsán osobou oprávn nou jednat jménem i
za uchaze e. Pokud tato osoba iní úkon na základ plné moci i pov ení, musí být p íslušná
plná moc i pov ení sou ástí nabídky v originálu nebo ov ené kopii.

10.5

Platební podmínky
Cena bude hrazena na základ faktur s náležitostmi da ového dokladu. Lh ta splatnosti
faktur je 30 dní. Platební podmínky jsou podrobn ji vymezeny v obchodních podmínkách,
které jsou nedílnou sou ástí této zadávací dokumentace.
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Požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny

11.1

Uchaze (dodavatel) je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní
v eských korunách.

ástkou

11.2

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchaze e (dodavatele) nutné k realizaci
zakázky.
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah
nabídky
Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 Zákona.

12.1

Forma nabídek

Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek uvedené zadavatelem v bod 12 zadávací
dokumentace.
Nabídky budou p edloženy písemn v listinné podob dle formálních, obchodních a technických
požadavk zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci a dle níže uvedených doporu ení
zadavatele sloužících k p ehledné orientaci a usnadn ní pr b hu zadávacího ízení. Zadavatel
doporu uje, aby:
•

K originálu nabídky byla doložena její prostá kopie. Originál nabídky bude ozna en jako
„Originál“ a prostá kopie nabídky jako „Kopie“.

•

Nabídka byla svázána i jinak zabezpe ena proti manipulaci s jednotlivými listy a všechny
listy nabídky byly o íslovány, a to i v etn veškerých doklad (o íslování originál listin
nebo ú edn ov ených kopií nebude pro ú ely tohoto zadávacího ízení považováno za
poškození i zm nu ú edního dokladu, ale za stejnopis v souladu se zadávací
dokumentací).

Nabídka musí být kvalitním zp sobem vytišt na tak, aby byla dob e
obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

itelná. Nabídka nebude

V rámci vypl ování soupis prací zadavatel doporu uje uchaze m vyplnit zadavatelem
p edložený sešit v daném formátu Excel. Zadavatel uchaze m nedoporu uje jakékoli zm ny ve
formátu tohoto sešitu. Za správnost p edložených ocen ných soupis prací s výkazem vým r je
odpov dný uchaze .
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Nabídka a všechny její ásti budou v eském jazyce nebo slovenském jazyce, není-li n který
doklad v eském jazyce, musí být p edložen rovn ž jeho ú ední p eklad do eského jazyka (tento
požadavek se netýká doklad uvedených v dokumentaci Požadavcích zadavatele na kvalifikaci);
Nabídka v etn veškerých požadovaných doklad musí být p edložena v ádn uzav ené obálce
opat ené názvem ve ejné zakázky, tedy nápisem:
Ve ejná zakázka - „Základní škola Plešivec, vým na oken a zateplení“
A heslem „NEOTVÍRAT DO Ú EDNÍHO OTEV ENÍ“
Na obálce bude dále uvedena adresa uchaze e, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 nebo 6 Zákona.
Všechna estná prohlášení a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávn nou jednat
jménem i za uchaze e. V p ípad podpisu nabídky pov enou osobou doloží uchaze v nabídce
p íslušnou plnou moc i jiný platný pov ovací dokument v originále i v ú edn ov ené kopii.

12.2

Obsah nabídek

Z d vodu p ehlednosti doporu uje zadavatel, aby nabídka byla len na do samostatných ástí,
azených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo spole n v jedné sloze)
a ozna ených shodn s následujícími pokyny:
TITULNÍ STRANA NABÍDKY
OBSAH NABÍDKY
ÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE
1. Vypln ný formulá "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opat en podpisem osoby oprávn né jednat
jménem i za uchaze e.
2. Doklady, jimiž uchaze prokazuje spln ní kvalifikace:
2.1.

doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad

2.2.

doklady prokazující spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad

2.3.

doklady prokazující spln ní ekonomické a finan ní zp sobilosti

2.4.

doklady prokazující spln ní technických kvalifika ních p edpoklad

ÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
1. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem
(uchaze zárove uloží na CD).

i za uchaze e.

2. Ocen né soupisy prací (uchaze zárove uloží na CD).
3. Harmonogram pln ní p edm tu ve ejné zakázky s minimální podrobností kalendá ní
týden s tím, že asové údaje budou stanoveny po tem dn od zahájení díla nár stov
(jednotlivé práce nebudou vázány k ur itému datu).
ÁST 3 – Další nedílné sou ásti nabídky
1. V souladu s § 68 odst. 3 Zákona Seznam statutárních orgán , seznam vlastník akcií
(platí pouze má-li dodavatel formu akciové spole nosti), prohlášení uchaze e o tom, že
neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního právního p edpisu
v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou. Dodavatel m že použít formulá
v p íloze . 4.
2. Vypln ný formulá s identifika ními údaji osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel
ve ejnou zakázku plnit (subdodavatelé) nebo estné prohlášení o tom, že uchaze
nebude plnit p edm t ve ejné zakázky s pomocí subdodavatel .
3. Další doklady požadované nebo vyplývající z Výzvy v . zadávací dokumentace jako
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plná moc apod.
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Podání nabídky

Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.
Uchaze i podávají své nabídky v uzav ené obálce ozna ené „Neotvírat“ a opat ené názvem
ve ejné zakázky.
Na obálce musí být uvedena adresa uchaze e, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 6 nebo 7 zákona.
Nabídku podává uchaze v jednom vyhotovení. Nabídka a veškerá prohlášení budou podepsány
osobou oprávn nou (osobami oprávn nými) jednat jménem nebo za uchaze e.
Uchaze m že podat pouze jednu nabídku.
Nabídky je možné podávat osobn na podateln M stského ú adu v eském Krumlov , na adrese
Kaplická 439, 381 01 eský Krumlov, v pracovní dny, a to v pond lí a ve st edu v dob od 7:30
do11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve tvrtek v dob od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a v
pátek v dob od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 13:00. Uchaze i mohou podat nabídku rovn ž
doporu en poštou na výše uvedenou adresu.
Lh ta pro podání nabídky kon í dnem 19. 12. 2014 v 11:00 hod.
Za v asné podání nabídky odpovídá uchaze . Zadavatel neuznává zdržení zavin né poštou,
kurýrní službou i jiným p epravcem nabídky.
Nabídky, které budou doru eny po skon ení lh ty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71
odst. 6 zákona otevírány.
Obdrží-li zadavatel ve lh t pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této
skute nosti zadavatel bezodkladn vyrozumí uchaze e.
Nabídka musí být zpracována v eském nebo slovenském jazyce.
Délka zadávací lh ty: Dodavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona o ve ejných zakázkách
vázán svou nabídkou po dobu 120 dn ode dne skon ení lh ty pro podání nabídek.
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Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lh ty pro podání nabídek.
datum:

19. 12. 2014

hodina: 11:00

Adresa místa, kde se uskute ní otevírání obálek:
M stský ú ad eský Krumlov, zasedací místnost 3. patro, Kaplická 439,

eský Krumlov.

Pr b h otevírání obálek:
P i otevírání obálek mají právo být p ítomni krom zadavatele, len komise, osob, u kterých tak
ur í zadavatel, také uchaze i, kte í svoji p ítomnost potvrdí v prezen ní listin . Uchaze i se
legitimují dokladem totožnosti, pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce uchaze e, který není
statutární orgán nebo len statutárního orgánu, p edloží zástupce uchaze e plnou moc i pov ení
k ú asti na otevírání obálek s nabídkami za uchaze e.
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Požadavek na varianty nabídek podle § 70 zákona

10

Zadavatel nep ipouští p edložení varianty nabídky.
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Jiné požadavky zadavatele na pln ní ve ejné zakázky
Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 Zákona vyhrazuje požadavek, aby níže uvedená v cn
vymezená ást pln ní ve ejné zakázky NEBYLA pln na subdodavatelem:
dodávka a montáž zateplovacího systému v souladu s ETICS na zateplení objektu základní
školy.
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Zp sob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým
je nejnižší nabídková cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy.
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Další podmínky
Dle § 2 písm. e) Zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , bude vybraný
uchaze osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly.
V p ípad nesrovnalostí mezi textem nabídky a návrhem smlouvy budou ur ující údaje uvedené v
návrhu smlouvy.
Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích p ílohách uvedeny konkrétní požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a p íjmení, specifická ozna ení zboží a služeb, které platí
pro ur itou osobu, pop ípad její organiza ní složku za p ízna né, patenty na vynálezy, užitné
vzory, pr myslové vzory, ochranné známky nebo ozna ení p vodu, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umož uje i jiné, technicky a kvalitativn obdobné ešení.
P ístup k po etním chybám v nabídce upravuje § 76 odst. 1 Zákona tak, že ke zjevným po etním
chybám, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjišt ným p i posuzování, hodnotící komise
nep ihlíží.
Každý uchaze smí podat pouze jednu nabídku. Uchaze , který podal nabídku v tomto zadávacím
ízení, nesmí být sou asn subdodavatelem, jehož prost ednictvím jiný uchaze v tomtéž
zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatn nebo
spole n s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prost ednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vy adí.
V p edložené nabídce musí být v souladu všechny její ásti. Podáním nabídky uchaze potvrzuje
sv j souhlas s podmínkami Zadávací. dokumentace a zavazuje se v p ípad úsp šnosti nabídky
ke zhotovení p edm tu ve ejné zakázky.
Uchaze i nesou výhradní zodpov dnost za sv j postup v souladu se Zadávací dokumentací,
v etn všech jejích p íloh, a za získání spolehlivých informací ohledn veškerých podmínek a
povinností, které mohou jakýmkoli zp sobem ovlivnit hodnotu i povahu nabídky nebo provád ní
ve ejné zakázky. Nebudou akceptovány žádné požadavky na zm nu ástky uvedené v nabídce z
d vodu chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností na stran uchaze e.
Zadavatel nenese žádnou odpov dnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v nabídce
uchaze e, které vznikly z d vodu nesprávné interpretace údaj uvedených v Zadávací
dokumentace ze strany uchaze e – pro p ípad vzniku nejasností odkazuje na l. 9 této Zadávací
dokumentace (Dodate né informace k zadávacím podmínkám).
Veškeré údaje a informace obsažené v Zadávací dokumentaci jsou d v rné a bez písemného
souhlasu zadavatele nesmí být použity k jinému ú elu, než k jakému byly uchaze i p edány, ani
nesmí být jinak zve ejn ny.
Pokud nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP, zadavatel má právo zrušit zadávací ízení.
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