GYMNÁZIUM, KRNOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zadávací podmínky na zhotovení projektové dokumentace, energetického
posudku a výkonu inženýrské činnosti u stavby
„Zateplení tělocvičny Gymnázia, Krnov, příspěvkové organizace“
Identifikační údaje zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Adresa:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2
794 01 Krnov
IČ:
00601349
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Vladimír Schreier
Telefon:
554 610, 664, 554 614 594
E-mail:
vladimir.schreier@gym-krnov.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo:





odmítnout předložené nabídky,
změnit podmínky zadání veřejné zakázky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.

I. Předmět veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky:
Zhotovení PD+EP a výkon IČ a AD u stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia, Krnov,
příspěvková organizace“.
2. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby
3. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
Zhotovení projektové dokumentace a energetického posudku. Součástí této veřejné zakázky
je dále také výkon související inženýrské činnosti spočívající v zajištění příslušných rozhodnutí
dle stavebního zákona, dále výkon koordinátora BOZP po dobu zpracování projektové
dokumentace a také výkon autorského dozoru během realizace staveb.
Podrobná specifikace předmětu zakázky a další požadavky a informace k této veřejné
zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, která obsahuje:


Přílohu č. 1 – Obchodní podmínky (Smlouva na zhotovení PD, EP a výkon IČ+AD),



Přílohu č. 2 – Technická specifikace objektů.
V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Alžbětu Blažkovou, odbor
investiční a majetkový, tel. č. 595 622 828, e-mail: alzbeta.blazkova@msk.cz.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 364.000,- Kč bez DPH.
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5. Místo plnění: Pro předání jednotlivých částí projektových dokumentací je sídlo objednatele.
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, Gymnázia v Krnově okr. Bruntál.
6. Doba plnění:
Dle obchodních podmínek stanoveno v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy. Autorský dozor
při realizaci stavby předpoklad 01/2018 až 08/2018.

II. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek:
1. Základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena.
2. Hodnocena bude výše nabídkové ceny uvedená uchazečem v návrhu smlouvy, a to:
 v případě plátce DPH - cena celkem bez DPH, tzn. součet ceny díla bez DPH uvedené v čl.
VII. odst. 1, odměny za inženýrskou činnost uvedené v čl. XV. odst. 1 písm. a), odměny za
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby bez DPH uvedené v čl. XV. odst. 1 písm. b) a odměny za výkon autorského dozoru bez
DPH uvedené v čl. XV. odst. 1 písm. c) návrhu smlouvy.
 v případě neplátce DPH - cena celkem, tzn. součet ceny za dílo uvedené v čl. VII. odst. 1,
odměny za inženýrskou činnost uvedené v čl. XV. odst. 1 písm. a), odměny za výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
uvedené v čl. XV. odst. 1 písm. b) a odměny za výkon autorského dozoru uvedené v čl. XV.
odst. 1 písm. c) návrhu smlouvy+
3.

III.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové
ceny bez DPH po nejvyšší.

Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:

1. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně,
a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), tedy cena bez
DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené
s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.
2. Uchazeč předloží písemné návrhy obou smluv respektující požadavky uvedené
v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace) podepsané osobou oprávněnou
podepisovat za uchazeče, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu
bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky
v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu obou smluv
se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy
rozhodující písemný návrh smluv.
3. Uchazeč doplní požadované údaje v obchodních podmínkách a v přílohách č. 2 a č. 3 těchto
obchodních podmínek.
4. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, emailové adresy a telefonu.
5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
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7. Nabídka musí být podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou podepisovat za
uchazeče.
8. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Požadovaná kvalifikace:

1.

Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii výpisu ze
živnostenského rejstříku). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky,
mohou prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.

2.

Uchazeč předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Uchazeč, který není zapsán do
obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání. Není-li z předloženého
dokumentu zřejmé, že je osoba, podepisující návrh smlouvy či jiné dokumenty v nabídce,
oprávněna jednat za smluvní stranu, předloží též další dokumenty, z nichž bude zřejmé, že je
oprávněna jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.).
Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto
oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád,
stanovy apod.).

3.

Uchazeč doloží osvědčení podle zákona č. 360/1992, o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění
pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“ nebo specializaci „Energetické auditorství“,
v případě autorizovaného architekta se musí jednat o osvědčení pro obor „architektura“,
případně osvědčení o „autorizaci se všeobecnou působností“, a to ve vztahu k nejméně jedné
osobě. Postačí prostá kopie dokladu o autorizaci. Uchazeč současně předloží čestné prohlášení
o tom, že uvedená autorizovaná osoba je v pracovněprávním či jiném poměru vůči uchazeči.

4.

Uchazeč doloží oprávnění energetického specialisty ve smyslu § 10 zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč současně předloží čestné
prohlášení o tom, že uvedená autorizovaná osoba je v pracovněprávním či jiném poměru vůči
uchazeči. Postačí prostá kopie tohoto dokladu.

5.

Uchazeč doloží osvědčení podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, tzn. osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP. Postačí prostá kopie
tohoto dokladu.

6.

Uchazeč ve své nabídce předloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru
plněných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením názvu akce, přesného označení investora
včetně kontaktu pro ověření referencí, předmětu a rozsahu zakázky, rozpočtových nákladů
a termínu realizace. V tomto seznamu budou uvedeny minimálně 2 významné realizované
zakázky, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
dle zvláštních právních předpisů. Uvedené referenční zakázky budou doloženy kopiemi
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referenčních listů, příp. formou čestného prohlášení, z uvedených referenčních listů bude zřejmé,
že cílem realizace takové stavby bylo snížení energetické náročnosti budovy.

V.

Ostatní:

1.
2.

Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Na základě prosazování principů vedoucích k ochraně životního prostředí zadavatel požaduje
pouze 1 stejnopis nabídky vč. jednoho stejnopisu návrhu smlouvy a současně žádá uchazeče, aby
při přípravě nabídky respektovali zásady ekologického chování (oboustranný tisk, použití
recyklovaného papíru apod.) a společně se zadavatelem chránili životní prostředí.

3.

Bude-li uchazeč považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto
skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných
podmínek pro označení údajů za obchodní tajemství.

VI.

Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, v uzavřené obálce
s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Výběr zhotovitele projektové dokumentace,
energetického posudku a výkonu inženýrské činnosti u
stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia, Krnov,
příspěvková organizace“
„NEOTEVÍRAT“
poštou na níže uvedenou adresu:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2
794 01 Krnov

nebo doručte osobně na adresu: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2
794 01 Krnov
nejpozději však 31. 10. 2016 do 12:00 hodin.

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel příspěvkové organizace
V Krnově dne 11. října 2016
Přílohy:
1. Obchodní podmínky (Smlouva na zhotovení PD, EP a výkon IČ+AD)
2. Technická specifikace objektu Gymnázium Krnov
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