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Yýzva k podání nabídek

(pro účelyuveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory oP VK, které se vztahuji na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. I3712006 Sb., o veřejnýchzakázkácho ve znění pozdějších předpisů)

čísloveřej né zakázky

(bude

doplnfuo poskýovatelem
dotace)l
Název programu:

operačnípro gram Y zděIáv ání pro konkurence s chopno st

Regisfračníčísloprojektu

Projekt cz.I.07 I 1.1.00 I 44.0012

ry52ey projektlu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji

Název veřejné zakázky:

,,Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří
Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449"

,Př.ed mět

veřejné zakánky

uŽbďdodávkďstavebn
práce) :
(sl

Zakázka malého rozsahu na stavební práce a S nlml
související sluŽby

í

Datum lryhlášení veřejné
zakázkvz
Nrízev/ obchodnÍ firma
Žaďavatele, právrrí forma

10.

:

02.2014

Gymnázium, Pardubice, Mozartov a 449

Sídlo za&*vate|e:

Mozut ova 449. 530 09 Pardubice

oso'ba oprávněná jednat
jménem zadavatele. vč.
kontaktních údajů(telefon a
emailová adresa)

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
tel.: +420 466 412 818
e-mail

:

reditel@ gymozart. cz

IČzadavatele:

48161063

DIC zadav*tele:

c248161063

:Koíta.ktnÍ]os,oba zadavatele'
vč.. kontaktních údajů(telefon
a emailová adresa):

Ing. Kateřina Drahovzalová,

Lhůtá pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

l

466 053 914,775 964 513
katerina. drahovzalova@rrapk. cz

Nabídky je moŽné přijímat okamŽitě

po

vyhlášení

zadávacího Ťizen| Lhůta pro podání nabídek končídne
03.2014 v 10:00. Nabídky Se podávají na adresu

03.

kontaktní osoby (Regionální rozvojová

agentura
Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21Pardubice)

Číslozakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Platné od 23.11 '201l
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Popis'předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem plnění zakazky je rekonstrukce učeben chemie,
biologie, ýzlky a laboratoří chemie a biologie.
Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 a 2 této výzvy
k podání nabídek.

?ředpokláďaná hgdnota
veřejné zakázl<y v Kč:

1246 344,64 bez DPH, 1 508 077,04 včetně DPH

Typ,veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce a s nimi
související službypodle $ 12 odst.3 a $ 18 odst. 5 zákona
č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,ZvZ") a podle ,.Závazných
postupů pro zadávání zakázek z prostředků ťrnanční
podpory oP VK" (dále jen ,,Pokyny"). Nejedná se
o zadávací tízenídle ZYZ'
Termíny plnění díla je dohodnuta následovně:

a) učebna chemie
Termín zahájení stavebních prací od:

17

. 03. 2014

Lhůta pro dokončenístavebních prací do: 01 .04.2014

b)

učebna biologie

Termín zahájení stavebních prací od: 0I. 07 . 2014
Lhůta pro dodání (zpracování Lhůta pro dokončení stavebních prací do: 15. 07.2014
c) učebna ťyziky
veřej né zakázky)l časový
harmonogram plnění/ doba
Termín zahájení stavebních prací od: 0L 07 .2014
trvání véřej né zakázky.
Lhůta pro dokončenístavebních prací do: 15. 07.2014

d) laboratoř biologie
Termín zahájení stavebních prací od: 0I. 07 . 2014
Lhůta pro dokončenístavebních prací do: 15. 07.2014

e) laboratoř chemie
Termín zahéi1eni stavebních prací od: I7.03.2014
Lhůta pro dokončenístavebních prací do: 01 .04.2014

Nlísta do ď'ilnil pí ev zetí
plnění:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, nám.
Republiky 12. 530 2l Pardubice

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícímkritériem je nejniŽší nabídková cena
v Kč včetně DPH.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
'kválifikace dÓdavatele
:

Platné od 23 .I1 .20l1

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro
podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
1) základních kvalifikačníchpředpokladů podle $ 53 odst.
1 ZYZ - dodavatel tento poŽadavek prokáže čestnÝm
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2)

prohlášením dle $ 57 odst. 2 a $ 62 odst. 2 ZYZ;
profesních kvalif,rkačních předpokladů podle $ 54 odst.
a) a b) ZvZ, - dodavatel prokáŽe způsobem
stanoveným v $ 57 odst.2 ZYZ.

Požadavek ía uvedeni
kont*ktní ossby uch azsš,e:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky,její telefon a e-mailovou adresu.

Poža'dávek ná písemnou
formu nabídky (včetně
poŽadavků na písemné
zpracováru smlouvy
dodavatelem):

Nabídka a smlouva musí být zadavateli podána v písemné
formě. PoŽadavek na písemnou Íbrmu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu a to absolutní
částkou V českých korunách. Dodavatel dále předloží
oceněný položkový rozpočet, doplněný do přílohy ě.2 Yýkaz výměr. ]t{abídková cena bude v nabídce uvedena v
Kč v členěníodměna bez DPH, DPH a odměna s DPH.
Požadavek na zpracování
Nabídková cena za plnění bude uvedena v návrhu smlouvy
nabídky a způsob zpracování
o dílo, která bude součástí nabídky. Změna (překročení)
nabídkovéceny
nabídkovéceny je možná v případě, Že v průběhu realizace
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb
DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plnění.
Smlouva musí obsahovat závazek dodavatele, aby umoŽnil
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním yeřejné zakžaky, a to po
dobu danou právními předpisy Čnt;e;ictr archivaci (zákon
č. 56311991 Sb., o účetnictví'a zákon č,. 23512004 Sb.,
o dani zpŤidané hodnoty).

PoÝinnost uchovr{vat
doklady a umožnit kontrolu:

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodrŽet
požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních
fondů stanovené v č. 9 naŤizení Komise (ES) č. 182812006
a pravidel pro publicitu v rámci oP VK a to ve všech
relevantních dokumentech týkaj ícíchse daného zadáv aciho
Ťízeníči postupu, tj. zď1ména v zadávací dokumentaci, ve
všech smlouvách a dalšíchdokumentech vztahujících se
k dané zakázce.

Uchazeč Se zavazu1e, Že umožnívšem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, zjehož
prostředků je dodávka ltrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakézky, a to po dobu danou
právními předpisy ČRt ieiictr archivaci (zákon č. 563l1991

Platné od 23 .1 1 .2011
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Sb., o účetnictví,a zákon č.23512004 Sb., o ďani z přidané
hodnoty). tJchazeč se zavazuje povinností uchovávat po
dobu 10 let od skončeníplnění zakázky doklady související
s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025.

Formální požadavky na zptacování nabídky
a) Nabídka bude zpracována v českémjazyce.

b) Nabídka bude podána v 1 originále. Nabídku včetně
dokladů k prokázání kvalifikace je dodavatel
povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka
musí bý svázána do jednoho svazku.

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které
by mohly zadavate\e uvést v omyl. Nabídka

uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce
s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena
nápisem: ,,NEOTEVÍp'11" _ ,,Stavební úpravy
pro modernizaci učeben a laboratoří Gymnázia,

Pardubice, Mozartova 449". Na obálce bude
uvedena adresa uchazeče, na niž je moŽné zaslat
oznámení podle $ 71 odst. 6 nebo 7 ZvZ.

d) Součástínabídky bude
Další:podmÍn$y] pň,, plnění.

veřejné z-akázkyz

e)

0

podepsaný návrh smlouvy
o dílo, který bude obsahovat všechny podmínky
uvedené této zadávaci dokumentace a bude
podepsaný osobou oprávněnou j ednat za uchazeěe.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je
vyžadován podpis uchazeče, musí bý podepsány
statutár'rrím orgánem uchazeče nebo osobou
oprávněnou jednat za dodavatele.

Veškerédoklady musí být kvalitně vytištěny, aby
byly dobře čitelné.Žaany doklad nesmí obsahovat
opÍavy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.

PoŽadavky na členěnínabídky

Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím
způsobem:

1. Krycí list obsahujícíidentifikačníúdaje dodavatele
podle $ 17 písm. d) zákona o YZ a identifikaci
veřejné zakázky

2. Doklady k
předpokladů:

3.
4.

Platné od 23.ll.2011

- viz příloha č. 3 této výzvy;
prokázání splnění kvalifikačních

Naceněná příloha č.2 _Yýkazvýměr + zadání.

Podepsaný návrh smlouvy o dílo - viz příloha č. 4
této výzvy.
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Zadav atel nepřipouští varianty nabídek.

Zhotovitel bere na vědomí' Že dle s 46d zákona o veřejných
zakázkách nesmí u téžestavby provádět technický dozor
dodavatel, ani osoba s ním propojená.
Podrobná specifikace údajůjeuvedena v této výzvě.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Plťil'n

Příloha č.2Yýkazvýměr + zadáni
':1,l

Příloha č. 3 Krycí list
Příloha č. 4 Návrh smlouw o dílo

V Pardubicích dne 05.02.2014

{-i Y

MN AZ

i

L ;

ň4. í"A[cL}U BILra

':,{/ l
{et< vytorny

ředitel školy

Jméno:

Příimení:
E-mail
Telefon:

Platné od 23.l1.2011

Kateřina
Drahovzalová
kateri na.drahovzalova@rrapk. cz

466 053 914,775 964 573
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