VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zakázka není vypisována dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění.
Zadávací řízení je vypsáno na realizaci zakázky:

„Úprava dvora areálu MŠ a ZŠ Ostopovice - dlažba“
Identifikační údaje zadavatele:
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
Školní 18, Ostopovice 664 49
Zastoupený: Mgr. Petrem Juráčkem, ředitelem školy
tel. 731 485 909
email: reditel@zsostopovice.cz
Obsah výzvy k podání nabídky:
Předmět plnění veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH
Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto řízení je zajištění všech prací a
činností souvisejících se zajištěním zakázky „Úprava dvora areálu MŠ a ZŠ
Ostopovice - dlažba“. Rozsah prací je dán projektem.
Jedná se především o zhutnění stávajícího podloží, položení podkladové skladby a nové
dlažby dvora školy v celkovém rozměru cca 123 m2 dle projektu, dlažba 200/200/80,
napojení původní a nové dlažby, odkopání a odvoz na skládku cca 3 m3 hlíny a sutě ze
zbytku současného podloží, dodávka a instalace 12 metrů odvodňovacího žlabu +
napojení na stávající dešťovou kanalizaci v délce cca 7 metrů, přeložení stávajících
obrubníků 1000/100/200 na kraj dlažby – cca 2 metry, dodávka a instalace obrubníků
kolem zelené plochy 500/50/250 cca 14 metrů.
Součástí nabídky je odstranění a vytřídění veškerého odpadu, úklid.
Všechny položky budou potvrzeny dle reálného stavu a konečná cena bude upravena.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu a kvalitě stanovené
příslušnými platnými zákony ČR a ČSN.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

04. 08. 2016
24. 08. 2016

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termíny zahájení plnění resp. ukončení plnění
předmětu veřejné zakázky.

Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je Obec Ostopovice –areál MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní
18, 664 49 Ostopovice.

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
Text výzvy a její přílohy:
Příloha č.1 - Krycí list nabídky - identifikace uchazeče a nabídková cena - vzor formuláře
k vyplnění.
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet v el. podobě excel pro doplnění.
Příloha č. 3 – Projekt stavby a současný stav
Podkladem pro vypracování nabídky je fotodokumentace.
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění
předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty. Uchazeči stanoví nabídkovou
cenu absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude cena smluvní tj.
nejvýše přípustná.
V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v
dokumentaci (položkovém rozpočtu), které bude nezbytné provést pro řádné dokončení
díla, bude toto po odsouhlasení TDI a investora řešeno formou dodatku ke smlouvě.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč uvede v krycím listě nabídky a v návrhu smlouvy celkovou nabídnutou cenu bez
DPH a s DPH. Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet.
Možnosti prohlídky areálu:
Pro možnost prohlídky a dotazů kontaktujte ředitele školy, tel. 731 485 909, email:
reditel@zsostopovice.cz

Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu. Splatnost konečné faktury je stanovena na 30
dnů ode dne doručení faktury objednateli po předání a převzetí dokončeného funkčního
díla bez vad a nedodělků. Podepsaný předávací protokol bude přiložen ke konečné
faktuře.

Požadavky na zpracování nabídky:
Způsob zpracování nabídky:
Nabídku podá uchazeč v jednom originále v tištěné písemné podobě v souladu s
podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
Cenová nabídka musí obsahovat vedle ceny i záruku na dílo (minimálně 60 měsíců).
Cenová nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče či osobou
zmocněnou k takovému úkonu. Touto osobou bude podepsána cenová nabídka včetně
všech požadovaných dokladů.
Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky:
Zadavatel doporučuje, aby písemná nabídka uchazeče obsahovala tyto dokumenty,
řazené v následujícím členění:
1) Krycí list nabídky
2) Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr)
Kriteria pro zadání veřejné zakázky:
Hodnotící kriterium:
Hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o veřejnou zakázku
podat svou nabídku. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou
zadavatelem přijaty.
Lhůta pro podání začíná běžet dnem 27. 7. 2016 a končí dnem 3. 8. 2016 v 17:00.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Zadávací lhůta činí 40 kalendářních dní, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Způsob a místo podání nabídek:
Nabídky mohou být podávány poštou na adresu Školní 18, Ostopovice, nebo osobně
tamtéž v poslední den lhůty do 17:00 hodin po tel. domluvě. Doručení nabídek
zadavatel požaduje v uzavřených obálkách a označených zřetelně:

NEOTEVÍRAT - NABÍDKA - „Úprava dvora areálu MŠ a ZŠ Ostopovice dlažba“

Přidělení zakázky:
Uchazeč, jemuž bude přidělena veřejná zakázka je povinen poskytnout součinnost
k podpisu smlouvy tak, aby mohla být uzavřena do 14 dnů od doručení oznámení o
přidělení.
Práva zadavatele:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.
Uchazeč je seznámen s tím, že účastí na zadávacím řízení mu nevzniká právo na
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí na zadávacím řízení.
V případě předložení nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu má
zadavatel právo zažádat o písemné vysvětlení této nabídky. Písemné vysvětlení musí
být doručeno do 3 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení podané nabídky. Pokud
v uvedeném termínu nebude písemné vysvětlení doručeno, má zadavatel právo danou
nabídku vyřadit jako nabídku nevyhovující.
V Ostopovicích dne: 27. 7. 2016

--------------------------------------Mgr. Petr Juráček, ředitel školy

Krycí list nabídky
Zakázka není vypisována dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění.
Zadávací řízení je vypsáno na realizaci zakázky:

„Úprava dvora areálu MŠ a ZŠ Ostopovice - dlažba“
Zadavatel:
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
Školní 18, Ostopovice 664 49
Zastoupený: Mgr. Petrem Juráčkem, ředitelem školy
Uchazeč:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán uchazeče:
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Nabídková cena (v Kč bez DPH):
Nabídková cena (v Kč s DPH):
Záruka na dílo (v měsících):
Svým podpisem stvrzujeme, že před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá
ustanovení a případné další nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady
nutné ke kompletní a plně funkční realizaci zakázky.

V……………………… dne:…………………..

………………………………………………………..
Podpis a razítko oprávněného zástupce uchazeče

