GYMNÁZIUM, KRNOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zadávací podmínky
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby a autorského dozoru na stavbu „Výměna střešní krytiny“
- Gymnázium, Krnov.
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 projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru na stavbu „Výměna střešní krytiny“ - Gymnázium, Krnov.

2.

Předmětem plnění veřejné zakázky je smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru na stavbu „Výměna střešní krytiny“ - Gymnázium, Krnov.
Výměna střešní krytiny zahrnuje:
 kompletní demontáž střešní krytiny včetně poškozené pojistné hydroizolace a její
ekologická likvidace,
 kompletní demontáž klempířských prvků, hromosvodů a střešních výlezů, včetně
ekologické likvidace,
 oprava krovů, výměna poškozených prvků krovu, výměna bednění včetně, oprava
komínu,
 návrh klempířských konstrukcí,
 statické posouzení krovu,
 posouzení stavu hromosvodů dle platné normy a návrh nového řešení,
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 posouzení půdního prostoru z hlediska působení dřevokazných hub, dřevokazného
hmyzu, holubů apod.,
 montáž nové střešní krytiny, hydroizolace, klempířských prvků, hromosvodů, střešních
výlezů.
3. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu.
4. Druh veřejné zakázky: služby.
5. Místo plnění: místo stavby – Gymnázium Krnov, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov
6. Doba plnění: červen 2016 – listopad 2016
Předpokládaná doba realizace díla: stavební práce v rámci akce: červenec – srpen 2017.
7. Investiční náklady: Předpokládaná hodnota díla: 6 mil. Kč včetně DPH.
II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:
1. Elektronický návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz
příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění
k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 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 smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně,
a to v členění:

v případě plátce DPH: úplata bez DPH, DPH a úplata celkem včetně DPH.


v případě neplátce DPH: úplata celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel
(mandatář) není plátcem DPH.

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné
zakázky malého rozsahu.
3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
III. Požadované doklady:
1. Uchazeč předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k celému předmětu této veřejné
zakázky malého rozsahu a dále prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li
do tohoto rejstříku zapsán) nebo živnostenské oprávnění. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání
na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
2. uchazeč dále doloží autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. vztahující se k předmětu zakázky

(autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby) doložením prosté kopie osvědčení o zařazení do
registru autorizovaných osob včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu této
osoby k dodavateli formou čestného prohlášení; v případě, že doklad doloží subdodavatel, bude
součástí nabídky také smlouva o budoucí spolupráci a výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
IV. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH
(váha 100 %).
V případě, že 2 nebo více uchazečů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto
nabídek stanoveno podle data a času doručení nabídky na adresu příspěvkové organizace:
Gymnázium Krnov, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov nebo vladimir.schreier@gym-krnov.cz
(lepší pořadí získá nabídka doručená dříve).
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V. Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídku (obchodní podmínky) mohou uchazeči doručit osobně nebo zaslat doporučeně poštou na
adresu zadavatele. Obálku označte Neotvírat – PD výměna střešní krytiny. Lhůtu pro podání
nabídek stanovuje zadavatel do 13. 6. 2016 do 12:00 hodin. Pokud bude nabídka doručena po
uvedené lhůtě, bude vyřazena z posuzování.

V Krnově dne 27. května 2016
Mgr. Vladimír Schreier
ředitel školy v.r.

Příloha:
1. obchodní podmínky (návrh smlouvy na zhotovení PD a výkon AD)
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