Výzva k podání nabídek
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Oprava zdí a výmalba chodeb v I. a II. patře gymnázia
Stavební práce

Typ zakázky

Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Zakázka malého rozsahu.
Lhůta na zhotovení prací: do 2 měsíců od podpisu smlouvy.
Místo dodání:
Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Platné od 23.11.2011

4. 7. 2018
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Mgr. Ivana Hynková
tel. č.: 461 615 162
e-mail: hynkova@glit.cz
62032348
Mgr. Ivana Hynková
hynkova@glit.cz
461615061
Zahájení: 4. 7. 2018
Ukončení: 14. 7. 2018 – 13.00 hodin
Předmětem zakázky je:
Na hlavních chodbách I. a II. patra školy - odstranění stávající
výmalby, natření zdí penetrací, částečné natažení perlinky do
lepidla, natažení zdí štukem (to vše do výšky 2m), výmalba
zdí a stropů.
I.patro: strop–238m2, stěny-472m2, zednické práce-242m2.
II.patro: strop-120m2, stěny-250m2, zednické práce-130m2.

Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590,
570 01 Litomyšl
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena stavebních
prací..
Hodnocena bude celková cena včetně DPH za předmět plnění,
která nesmí překročit maximální hodnotu zakázky stanovenou
zadavatelem.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady
podle § 54 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách. Splnění těchto předpokladů prokazuje v
souladu s tímto paragrafem. Uchazeč předloží Výpis z
obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
Uchazeč předloží úředně ověřenou kopii.
- Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady
dané v § 53 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč
ve formě čestného prohlášení, které bude potvrzeno
statutárním zástupcem společnosti nebo OSVČ.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče (statutárním zástupcem).
Písemná nabídka musí obsahovat:
•
Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ,
telefon, garant dodávky včetně kontaktu, e-mail
•
Technickou specifikaci jednotlivých částí výběrového
řízení.
•
Částku bez DPH a včetně DPH u jednotlivých položek.
•
Návrh smlouvy na dodávku (návrh smlouvy musí být
podepsán statutárním zástupcem uchazeče a musí obsahovat
odstavec zavazující dodavatele k povinnostem uchovávat
doklady a umožnit kontrolu a součinnost při kontrole – viz
bod níže). Smlouva musí dále obsahovat identifikaci
smluvních stran vč. IČ a DIČ, předmět plnění (konkretizovaný
kvalitativně i kvantitativně), cenu vč. DPH, uvedení
samotného DPH, dobu a místo plnění, povinné prvky
publicity Integrovaného regionálního operačního programu.
Návrh smlouvy je přílohou této výzvy. Uchazeč je oprávněn
doplnit či změnit pouze vyžlucené části smlouvy. V případě
pozměnění návrhu smlouvy v jiných částech bude nabídka
uchazeče vyloučena z dalšího hodnocení.
-

Zpracování nabídkové ceny (=struktura nabídkové ceny)
•
Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH a
včetně DPH a bude obsahovat vyčíslené DPH celkem
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v krycím listu. Nabídková cena bude dále zpracována pro
každou položku dle přílohy č. 2 v členění bez DPH, včetně
DPH a s vyčíslením DPH.
Vyhotovení a doručení písemné nabídky:
•
V písemné formě v jednom originále a v jedné kopii
buď doporučeně s doručenkou, nebo osobně proti
předávacímu protokolu (předávací protokol bude vytvořen a
předložen zadavatelem a na něm bude potvrzeno datum a čas
doručení nabídky včetně podpisu doručovatele). Při doručení
poštou je rozhodující datum a čas doručení nabídky, ne razítko
pošty. Jiné doručení není přípustné a nabídka bude vyloučena
z hodnocení.
Nabídka musí být předložena v zalepené obálce s označením
NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení „Oprava zdí a výmalba
chodeb v I. a II. patře gymnázia“. Na obálce musí být
vyznačena adresa a IČ/DIČ uchazeče pro případnou zpětnou
korespondenci
Nabídka bude řazena takto:
1. Krycí list
2. Specifikace předmětu plnění včetně vyčíslení ceny pro
každou položku v požadovaném členění. Specifikace
bude podepsána statutárním zástupcem a bude
orazítkována.
3. Smlouva, jejíž přílohou bude Specifikace předmětu
plnění včetně vyčíslení ceny pro každou položku
v požadovaném členění. Specifikace bude podepsána
statutárním zástupcem a bude orazítkována.
4. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v
§ 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů daných v § 53 zákona 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním
zástupcem dodavatele.
6. Seznam příloh nabídky včetně uvedení počtu listů
nabídky (list = 1 ks papíru nehledě na to, je-li potištěn
z obou stran). Seznam bude orazítkován a podepsán
statutárním zástupcem dodavatele.
Požadavek na zpracování
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele
nabídky a způsob zpracování řádně uchovávat všechny doklady (originály) související s
nabídkové ceny
plněním zakázky do konce roku 2025, pokud český právní řád
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nestanovuje lhůtu delší. Předmětné doklady vč. účetních
dokladů budou uchovány způsobem uvedeným v zák. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v
zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR (zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky a poskytnout součinnost při provádění kontroly, a to
po dobu jejich archivace.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

K výše uvedeným povinnostem bude dodavatel v písemné
smlouvě zavázán.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele
řádně uchovávat všechny doklady (originály) související s
plněním zakázky do konce roku 2025, pokud český právní řád
nestanovuje lhůtu delší. Předmětné doklady vč. účetních
dokladů budou uchovány způsobem uvedeným v zák. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v
zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR (zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky a poskytnout součinnost při provádění kontroly, a to
po dobu jejich archivace.
K výše uvedeným povinnostem bude dodavatel v písemné
smlouvě zavázán.
Nabídka bude předložena v českém jazyce
Zadavatel si vyhrazuje práva:
zrušit zadané výběrové řízení bez udání důvodu
kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy
nevracet podané nabídky
vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude
splňovat podmínky stanovené ve výzvě

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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Příloha č. 1 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Krycí list

Mgr. Ivana Hynková
ředitelka Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl
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