Výzva k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1. Identifikační údaje zadavatele:
1.1. Zadavatel:
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace,
Příčná 1108,
708 00 Ostrava-Poruba.
1.2. Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Chrenka – ředitel školy
tel. č. 910 001 562, 602 726 755
Roman Olejník – provozní technik školy
tel. č. 910 001 571, 602 765 378

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
2 470 000,- Kč vč. DPH
3. Název akce: Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
4. Předmět zakázky:
 Dokončení 3. etapy revitalizace budovy na Polské ulici 1542/8 – zateplení obvodových zdí dle
projektové dokumentace zpracované v květnu 2018 firmou Projekce Guňka s. r. o.,
IČ: 01508504
 Kromě zateplení obvodových zdí budou dořešeny drobné úpravy na plášti budovy, které
se nemohly z technologických důvodů dokončit v dřívějších etapách.
Obchodní podmínky: - návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 1) a projektová dokumentace stavby
včetně výkazu výměr (Příloha č. 2) – vyzvedněte na CD na sekretariátě školy, Ostrava-Poruba,
Příčná 1108
5. Termín prohlídky staveniště a forma přijímání nabídek:
 14. 6. 2018 v době od 9:00 do 13:00 hod. - prohlídka objektu
- ohledně prohlídky objektu volejte - p. Placzek, tel.: 720 667 741
 27. 6. 2018 do 12:00 hod. - doručení nabídek
6. Místo plnění:
Budova na ul. Polská 1542/8, 708 00 Ostrava – Poruba
7. Jiné požadavky:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná v členění:
- cena bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH.
Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizaci předmětu plnění zakázky.
Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč závazně
dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutého výkazu výměr (viz Příloha č. 2).
8. Hodnotící kritéria:
- nejnižší nabídková cena

9. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54, písm. d), požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
Prokázání: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
v předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění), doklad může být nahrazen výpisem
z živnostenského rejstříku,
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (autorizaci na pozemní stavby),
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
ve výši min. 2 mil. Kč
Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží min. 3 reference
na realizace obdobného rozsahu provedených v posledních 3 letech.
Pro přijetí do soutěže má dodavatel povinnost prokázání kvalifikace předložením kopií všech
výše uvedených požadavků. Ve lhůtě před podpisem SoD musí vyzvaný uchazeč předložit originály
nebo ověřené kopie. V případě nesplnění kteréhokoli z výše uvedených kvalifikačních předpokladů
bude SoD uzavřena za stejných podmínek s druhou firmou v pořadí hodnocených nabídek.
10. Datum vyhodnocení nabídek:
Otevírání obálek a hodnocení nabídek se bude konat dne 28. 6. 2018 v 10:00 hod. v budově
KÚ MSK
Vyhodnocení a posouzení nabídek se bude konat dne 29. 6. 2018 v 10:00 hod. v budově
Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108
11. Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a
e-mailovou adresu.
12. Termín plnění dodávky:
Zahájení
první polovina srpna 2018
Dokončení
říjen 2018
13. Požadavek na formu podávané nabídky:
 Nabídka musí být doručena v písemné podobě v jazyce českém.
 Uchazeč doručí zadavateli nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele.
 Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: Veřejná zakázka
“Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8“ s údajem „NEOTEVÍRAT“
Dále musí obálka obsahovat název a sídlo uchazeče.
 Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:
- krycí list nabídky
- návrh smlouvy o dílo podepsán (orazítkován), včetně položkového rozpočtu
- identifikace uchazeče
- doklady o prokázání splnění kvalifikace

14. Další podmínky:
 Uchazeči překládají jako součást nabídky i návrh smlouvy o provedení díla dle vzoru
v příloze (obchodní podmínky)
 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní.
 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky.
Uchazeči nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
 Podklady upřesňující rozsah požadované nabídky (obchodní podmínky specifikované v návrhu
smlouvy o dílo a projektová dokumentace stavby) na realizaci díla jsou k převzetí na podkladě
žádosti zaslané na e-mail – gunka@projekcegunka.cz od 14. 6. 2018 do 25. 6. 2018.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku.
 Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadání veřejné zakázky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nevhodnou nabídku dle §22 (1) a) – f) zákona 137/2008
Sb. včetně neodůvodněné mimořádně nízké cenové nabídky.
 Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení
Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2: Projektová dokumentace vč. výkazu výměr na CD

V Ostravě dne 11. 6. 2018

Mgr. Pavel Chrenka, v. r.
ředitel školy

