Základní škola Benešov, Jiráskova 888

telefon/fax : 3 1'7 7 21 697
zsj iraskova @ s eznaÍr' c z

Jiráskova 888
256 01 Benešov

www.zsjiraskova.cz

lČo: zso::oez

vÝzvn' KPoDÁNÍ NanÍnry NA vEŘEJNoU ZAK^ZKU MALÉHoRoZsAHU

NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zad,avatelz

Základní škola Benešov. Jiráskova 888

Sídlo:

Jiráskova 888, PSČ 256 OI

Ič:

75033062

Kontakt:

na emailové adrese zsj iraskova @seznart.cz

NAZEV ZAKAZKY
,,Zš Jiráskova stavební práce, malování a nátěry v budovách"
(veřejná zakázka malého rozsahu podle $ 12 odst. 3 zálkona 13712006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění, lrypsaná dle Směrnice k zadávání veřejných zakének malého
rozsahu 12014)
ZadavatelVás tímto

k

předložení nabídky k

uvedených dále.

vYZÝv^
lyše uvedené veřejné zakázce

1.

Informace o předmětuzakázlr<y

1.1

Stručný popis veřejné zakázl.<y

malého rozsahu

za

podmínek

Předmětem výběrového Ťizeníjsou stavební práce nutné pro opra\u soklů,
malování, opravy maleb anátěry v interiérech budov zákIadní školy, školnídružiny
a sportovní haly.
Areál školy je tvořen třemi budovami - budovou zál<Iaďní školy spojenou
chodbou s budovou sportovní haly a samostatnou budovou školnídružiny. Budova
školy má suterén, pÍízemía dvě patra, malba' opravy malby a nátěry se budou
provádět ve třídách, chodbách a na WC' opfavy soklů se budou provádět v přízemí
školy. Sportovní hala má přístup z ulice za budovou školy, má pÍízemía první patro.
Malby, opravy a rátěry se provádějí v šatnách' sprchách' na WC' umývátnách a
chodbách. Škok'i družina má samostatn]ý vchod ze slepé ulice před budovou, má
pŤízemía první patro abudou se provádět malby' opravy maleb anátěty.

1.2

Požadavky na provedení díla, použity materiál a postupy
Zhotovitel provede dílo v prvotřídní kvalitě.
Drobné stavební práce (bez stavebního povolení), oprava soklů, maloviání,

nátěry, obnova starých narušených omítek.
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Postup stavebních prací:
oprava soklů v přízemí budow školy:

-

odstranění narušeného jádra omítky
Provedení nové jádrové a štukovéomítky
Penetrace
Tmelení malířskou masou
Přebroušení
Dalšípenetrace (penetrace tmele)
lx nátěr syntetickým zikladem
2x nátěr emailový nátěr - barevné provedení
barev, světlejšísytost

-

tón bude upřesněn podle vzorníku

Malířsképráce:
- Maloviínítříd _ stropy bílé,stěny v barevném tónu _ 1' patro budorry ZŠa budova
školnídružiny, tón barev bude upřesněn podle vzorníku, světlejšísytost
-oprava omítky ve třídách, chodbách WC včetně maleb ve stejném tónu jako je
stávající barva ve všech objektech
-Nátěry tabulí a magnetických tabulí syntetickou' čemou barvou' budova ZŠ
-opravy akrylátových nátěru na chodbách ve všech budovách
PožadovanÝ rozsah j ednotlil^Ích prací :

1.3

Sokl - nové provedení nátěrů
Maloviíníve třídách (stropy bílé,stěny barevné)
2
Maloviání na WC (celé bílé)
Malovríní ve sportovní hale -chodba' šatny a sprchy, WC a umyvámy
oprava maleb ve všech budovách - (stávající barevné a bílétóny)
Nátěry tabulí a magnetických tabulí
Nátěry dveří
Nátěry zárubní
oprava soklů v budovách

395 m2
334 m2
843,6 m2
544 mz
352 m2
73 m2
73m2

2Im2
I24m2

Místo plnění l realizace

Záklaďní škola Benešov, Jiráskova 888' Jiráskova 888, 256 01 Benešov, interiéry
objektů Zžkladníškoly, Školnidružiny a Sportovní haly.

1. 4

Doba plnění

01. 07. 2014 *
1.
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Předpokládaná cena
360 000,- Kč bez DPH

zakázlr<y
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1. 6
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Předání a převzetí díla

31.01 .2014

2.

Informace o možnostech vyžádat si informace k zukázce

2.l

Prohlídka místa plnění
Zadavate| umožní prohlídku místa plnění dne 2I. 05. 2014, od 10,00 hod. do
13,00 hod.

2.2

Lhůta pro lryžád,ání dodatečných informací

Zájemce o zakénku můžepožadovat od zadavatele dodatečnéinformace
kzakázce. Žádost o dodatečnéinformace zasílejte písemnou formou, nebo mailovou

zprávou
na: zsjiraskova@seznam.cz,která musí být zaslá.r;ra nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podaní nabídek. Dodatečnéinformace budou zveřejněny na
web ových strrínkách zadav atele www. Zsj i raskova' cZ.

3.

Lhůta pro podávání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány

3.1

Lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději ďo 29.05.2014 do 13,00 hodin

3.2
3.3

Adresa pro podání nabídky
Písemnou nabídku zašlete naZáů<ladní školu Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova
888,256 01 Benešov
Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Uchazeč můžepodat pouze jednu nabídku, pak současně nemůžebýt subdodavatelem,
ktery by prokazoval splnění kvalifikace jinému uchazeči arovněž nemůžesoučasně podat
společnou nabídku sjinými dodavateli. Nabídka bude zpracoviína vpísemnéformě
v českémjazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy' které by mohly zaďavatele uvést
v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očísloviínyjednou vzestupnou
řadou. Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce označenénápisem
NEOTEVÍRAT _ veřejná zakázka,,ZŠ Jiráskova stavební práce, malování a nátěry
v budovách", na které musí bý podle $71 odst. 6 nebo 7 zákona uvedena adresa
uchazeěe, nan1žje možnénabídku vrátit.
Nabídky doručujte poštou na adresu Základní škola Benešov, Jiráskova 888' Jiráskova
888' 256 01 Benešov, nejpozdějido29.05.2014 do 13,00 hodin.
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Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Rozsah kvalifikace podle $ 50 zákona:

1. Kvalifikovaným

a)
b)
c)

pro plnění veřejné zakázkyje dodavatel, který
plnízákladní kvalifikačnípředpoklady podle $ 53
splní profesní kvalifikačnípředpoklady podle $ 54
předloží ěestné prohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti uchazeče splnit
veřejnou zakázku

4.1Prokázání splnění základních kvaliÍikačníchpředpokladů dle s 53

ZvZ

Dodavatel prokéňe splnění kvalifikace čestným prohlášením , z jehož obsahu bude
zŤejmé, že dodavatel kvalifikačnípředpoklady stanovené zadavatelem splňuje (příloha
č. 3)

4.2Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle s 54

zvz

Uchazeč doložíve své nabídce oprávnění k podnikríní (kopie) na celý rozsah
plnění zakěuky, včetně uýpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence' je-li v ní
uchazeč zapsánpodle zvláštních předpisů, ne starší90 dnů.
4.3

Ekonomická a finančníkvalifikace

Uchazeč doložíve své nabídce prohlášení uchazeče, že je finančně a
ekonomicky způsobilý splnit veřejnou zakžakll a současně že jeho pojištění
odpovědnosti za škodu pokryvá celý rozsah plnění veřejné zakéaky, podepsané

osobou oprávněnou za uchazeče jednat (příloha č. 4). Yítězný uchazeč je povinen
nejpozději v den podpisu Smloulry o dílo doložit doklad o zaplacetí pojistné
smlouly z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 400 000'- Kč.
4.4. Jiné požadavky na prokázání kvalifikace
a) Uchazeč předložíjako součást nabídky prohlášení osoby oprávněné jednatza
uchazeče o tom, že se plně seznámil se zadávací dokumentací, souhlasí
s podmínkaml zadání (příloha č. 2)
b) Součástínabídky bude návrh smlouvy o dílo, kteqf je přílohou zadávací
dokumentace. Uchazeč doplní svoji cenovou nabídku, termín zahájení a termín
dokončenístavby a podpis osoby oprávněné jednat jménem či zauchazeče (příloha

c.o)
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Připouští zadav

5.

telefon/fax: 3 17 7 2 I 697
zsj iraskova@ sezflam.cz

atel.

varianty nabídky

Zaďav atel nepřipouští varianty nabídky.

6.

Způsob zpracování cenové nabídky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu' celou částkou' podloženou oceněním

jednotliqich poloŽek.
Nabídková cena bude uvedena v korunách ěeských v členění- nabídková cena bez
daně z přidanó hodnoty (DPH), samostatně DPH}|% a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č' 1).
Nabídková cena bude zpracovžtnav souladu s touto qýzvou.
Nabídková cena bude stanovena
cena nejvýše přípustná"'
'jako

6.l
-

obsah nabídky

Krycí list nabídky (příloha č. 1) s uvedenými údaji - nžnev veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zaďavateIe a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nejýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění,datum a podpis
osoby oprávněné jednat jménem či zauchazeče
Cestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacíchpodmínek (příloha č. 2)
Cestné prohlášení o splnění kvalifikačníchpředpokladů podle $ 62 (příloha č. 3)
Cestné prohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti podle $ 50-1c (příloha č. 4)
Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle $ 54 a, b, (c), (d), Výpis z oR, ŽL, ...
Technická příloha (certifikáty pouŽitých všech malířských hmot, barev a nátěru)

Yýkazvýměr

7.

Platební podmínky

7.1

Zá|ohy

Zadav atel nebude po skytovat.

7.2

Způsob rystavení daňového dokladu

Úhrada bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem za
kalendářní měsíc do 5 dnů po dodání a převzetí plnění veřejné zakázky. Bude jedna _
konečná faktura. Faktury budou dílčízajednotlivá střediska _ základní škola, školní
družina a sportovní hala.

7.3

Doba splatnosti daňových dokladů

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 2I kalendáňních dnů ode
dne doručenídaňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat lyhradně
v korunách českých a rovněž veškerécenové údaje budou v této měně.
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Posouzení nabídek
Jediným hodnotícímkritériem je cena. Pokud zadavatel obdržívíce neŽ 5
nabídek, bude automaticky vyŤ azena z hodnocení
- nabídka s nejvyššícenou
- nabídka s nejnižšícenou
a lchazeč bud e b ez o dkl adně r,yl ouě en z uč, asti v zaďáv acím Ť ízení'
Dále bude pořadí nabídek stanoveno podle vyše nabídkové ceny'
Nejqfhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižšícenou bez DPH.
Zadavatel si vsouladu sustanovením $ 81 odst. 4 zákona ''yhrazuje' že oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na
webových strankách zadavatele. oznámetí o výběru nejvhodnější nabídky se považuje
za doručenévšem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečůmokamžikem
uveřej nění na webových striínkách zadav atele.
Zadavatel si v souladu s ustanovením $ 76 odst. 6 zákona ''yhrazuje, že rozhodnutí o
vyloučeníuchazeče oznámí jeho uveřejněním na webových strrínkách zaďavatele.
Rozhodnutí o vyloučeníse považuje za doručenéokamžikem uveřejnění na webových
8.

stránkách zadavatele.

9.

Práva zadavatele

Zadavatel si dále vyhrazuje:
-právo zrušit zadéníveřejnézakázky kdykoliv ibezudání důvodů,
- v případě , že z jakýchkoliv důvodůna straně zadavatele nebude možnédodržet uvedený
termín zahájen| je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu,
- právo nehradit zájemcim náklady se zpracoviíním a podrínímnabídky,
- že nabídky se uchazečům nevracejí a zastávají l zaďavatele jako součást dokumentace o
zadání veřej né zakéuky,
- právo, že rczhodnutí o vyloučení uchazeče oznámi jeho uveřejněním na webových
strankách zadavatele,
- právo, že oznátnení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí na webových strankách zadavatele.

10.
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

Přílohy zaďávací dokumentace

č. 1 - Krycí list nabídky
č.2 _ Čestnéprohlášení o akceptaci zadávacíchpodmínek
č. 3 - Čestnéprohlášení o splnění záklaďníchkvalifikačních předpokladů podle $ 62
ě.4 _ Čestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti podle $ 50
č. 5
č. 6

- Yýkazvýměr
-Návrh smlouvy

o dílo

V Benešově dne: 14.05.2014

Z.íkladni škda Benďov, Jlnískovó E88
Jiráskova 888,256 01 Benešov
Příspěvlová organizace
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