VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) – mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nová kotelna
v budově školní huti a stavební úpravy budovy
č.p. 603 – dodávka stavby
VZ/2016/2/01

Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Kontaktní osoba:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí
Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
00845060
Mgr. Dana Budayová - ředitelka školy
tel.: 571621466
e-mail: kancelar@sklarskaskola.cz
RPS-I s.r.o.
Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín
Kancelář: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Objekt
OD13 , 4. NP
IČ: 29200407
Ing. Viktor Dynka – jednatel společnosti
tel.: 777 558 439
e-mail: vdynka@tiscali.cz

Valašské Meziříčí dne 15.6.2016
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu – nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete
v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy k podání nabídky.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na dvě části, jsou stavební práce
spočívající zejména ve zhotovení nové kotelny v budově školní hutě a v provedení stavební
úpravy budovy č.p. 603 v areálu SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí (podrobněji viz obchodní
podmínky a projektová dokumentace).
Podkladem pro vypracování nabídky jsou projektová dokumentace a soupis prací, které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části:
Část 1 – Nová kotelna v budově školní hutě
Část 2 – Stavební úpravy budovy č.p. 603
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné zakázky či na obě části veřejné
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky
s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek, dodavatel musí nést riziko, že nebude vybrán
na všechny jím nabízené části a započítat tuto skutečnost do své nabídky.
Platnost ustanovení zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky
Není-li dále uvedeno jinak, platí ustanovení uvedená v této Výzvě a v zadávací dokumentaci
shodně pro obě části veřejné zakázky.
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena celkem za 2 části veřejné zakázky a činí
celkem 4.950.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro příslušnou část veřejné zakázky:
Část 1:
Část 2:

1.100.000,- Kč bez DPH
3.850.000,-Kč bez DPH

6. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín předání staveniště:

30. 06. 2016

Předpokládaný termín zahájení plnění:

30. 06. 2016

Předání dokumentace skutečného provedení stavby:

22. 08. 2016

Dokončení stavebních prací:

26. 08. 2016

7. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění pro část 1 je SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, školní ateliérová huť, U
Skláren č. p. 842, 757 01 Valašské Meziříčí, parcela číslo st. 2660, katastrální území
Krásno nad Bečvou
Místem plnění pro část 2 je SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, Zašovská 100, 757 01
Valašské Meziříčí, parcela číslo st. 668, katastrální území Krásno nad Bečvou

8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí: Datum:

27. 6. 2016

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek: kancelář společnosti pověřené zadavatelskou činností (RPS-I
s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Objekt OD13 , 4. NP)
Nabídky lze zaslat poštou nebo podat osobně. V případě podání nabídky osobně zájemci
doručí nabídky do kanceláře společnosti RPS-I s.r.o., po předchozí telefonické dohodě (tel.
777 558 439) v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek
nejpozději do 9:00 hodin.
Nabídka bude dodavatelem vyhotovena a předložena v originále v písemné (listinné) formě a
dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
(platí shodně pro obě části veřejné zakázky). Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní
hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší (obě části se hodnotí samostatně).
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je
rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Rozsah kvalifikace: Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních,
profesních a technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci.
Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.

11. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace bude poskytnuta po písemné žádosti dodavatele bezúplatně.
Žádost musí být zaslána na adresu společnosti zastupující zadavatele, e-mail:
vdynka@tiscali.cz nebo RPS-I s.r.o., Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín, IČ: 29200407.
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i
elektronická forma zaslaná na výše uvedenou elektronickou adresu) a musí být zadavateli
doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou
v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.
Osoba zastupující zadavatele zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD
dodavateli na základě jeho žádosti do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Dodavatel je
povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou
budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost
této adresy odpovídá dodavatel.
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně:
Název uchazeče:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

12. DALŠÍ PODMÍNKY
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani veřejným příslibem podle
Občanského zákoníku.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo
odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané
nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího
řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.

