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VŠEM DODAVATELŮM

V

Luhačovicích

dne

12.10.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNI SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
změna č. 1 ze dne 12.10.2018

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel
VZ/2018/2/01
x stavební práce
dodávky
služby
veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu
Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

V souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona, vás vyzývám k
prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky

Stavební práce 45000000-7, Demolice a zemní práce 45110000-1, Výstavba, zakládání a povrchové
práce pro komunikace 45233000-9, Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0

1. I Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou sanační práce, jenž mají zabránit rozšiřování trhlin v
obvodových stěnách budovy dílen uměleckých řemesel dle statického posudku. Sanační práce spočívají ve
vytvoření účinného odvodu povrchových vod ze zpevněných ploch a to přespádováním a zaústěním do
kanalizace. Utěsnění dešťové kanalizace a především podbetonováním stávajících základů do nezámrzné
hloubky. Dále pak bude řešeno:
a) Odstranění porušené kamenné opěrné zídky ve svahu, terénní úpravy a výkopové práce, odstranění zeminy
za zídkou, odstranění stávající zpevněné plochy včetně podloží, odstranění stávající dešťové kanalizace a
stávající splaškové kanalizace.
b) Zhotovení nové opěrné betonové zídky.
c) Zhotovení nového betonového dešťového odvodňovacího žlabu a napojení na novou kanalizaci.
d) Terénní úpravy a nové zpevněné plochy (povrch.vrstva z bet.zámkové dlažby).
e) Vytvoření nové splaškové a dešťové kanalizace.
f) Podbetonování rohu stávajících základů budovy dílen uměleckých řemesel.
g) Úprava stávajícího terénu kolem budovy uměleckých řemesel (okapový chodník ze SZ a JZ strany).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 698 241,- Kč bez DPH
Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty:
a) SO 01 - NOVÁ OPĚRNÁ BETON.ZÍDKA
b) SO 02 - NOVÝ BETON.DEŠŤOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
c) SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY (ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINOU ZA OPĚRKU)
d) SO 04 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (PŘED OBJEKTEM VE DVOŘE)
e) SO 05 + SO 06 - OPRAVA STÁV.KANALIZACE
f) SO 07 - PODBETONOVÁNÍ ROHU STÁV.ZÁKLADŮ
g) SO 08 - ÚPRAVA TERÉNU PO PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ
(OKAPOVÝ CHODNÍK)
h) SO 09 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ)
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Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): 1.11.2018
Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
Doba realizace : 1.11.2018-30.6.2019
Dokumentace skut. provedení stavby vč. geometr, plánu: ke dni protokolárního předání a převzetí díla
Nejzazší termín dokončení: 30.6.2019
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla zaslána 5-ti dodavatelům e-mailem dne
5.10.2018.
Výzva k podání nabídky_změna č.1 ze dne 12.10.2018 a k prokázání splnění kvalifikace byla zaslána 5-ti
dodavatelům e-mailem dne 12.10.2018.
Zadávací dokumentace byla bezplatně poskytnuta dodavatelům přes úložiště: http://www.leteckaposta.cz.
Případným dalším dodavatelům bude zadávací dokumentace poskytnuta na základě jejich žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace do 2 pracovních dní ode dne doručení písemné žádosti do sídla zmocněné osoby - MCI
SERVIS s.r.o. Žádost bude zaslána písemnou, nebo elektronickou formou na adresu zmocněné osoby, email:
mciservis@mciservis.eu, tel. 573 034 265, a to ode dne odeslání výzvy do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout osobně v pracovní dny v době od 8:00 hod do 15:00 hod.
osobně v sídle zmocněné osoby po předchozí tel. domluvě, nebo bude zaslána prostřednictvím odkazu na
úložiště http://www.leteckaposta.cz .
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na internetových stránkách
zadavatele http://www.sosluhac.cz/uredni-deska/ v sekci „Úřední deska“ dne 5.10.2018.
Výzva k podání nabídky_změna č.1 ze dne 12.10.2018 a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna
na internetových stránkách zadavatele http://www.sosluhac.cz/ dne 12.10.2018.

3. Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná
(popřípadě elektronická) a musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín. Kontaktní adresa pro
elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je: mciservis@mciservis.eu. Kontaktní osobou
pro vysvětlení zadávací dokumentace je Eva Riesslerová.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zmocněná osoba odešle
včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to do 2 pracovních
dnů od doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zmocněná osoba současně uveřejní
stejným způsobem jako Výzvu.

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace doručí zmocněná osoba všem dodavatelům, kteří si
vyžádali zadávací dokumnetaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování vysvětlení zadávací dokumentace může zmocněná oboba využít
elektronické pošty. Dodavatel při vyžádání zadávací dokumentace uvede v žádosti jednu elektronickou adresu,
na kterou mají být případná vyjasnění k zadávací dokumentaci zasílána. Za řádnost a úplnost této adresy
odpovídá dodavatel. Doručení vysvětlení elektronickou poštou dodavateli najím uvedenou adresu se považuje
za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla příslušná informace předána do evidence dodavatele. Zmocněná
osoba může doručit vysvětlení dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových schránek.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
24.10.2018
do
10:00
hod, buď osobně do sídla
zmocněné osoby - MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do
10:00
hod,
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele - osoby oprávněné
zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se
pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá a zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení potvrzení o osobním
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převzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích podmínek
uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako
„ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE
budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být
zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce
budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány,
lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.

5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne
24.10.2018
ve
10:05 hodin v sídle zmocněné osoby-MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.

6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek komise posoudí nabídkové
ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.

7. i Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:
a) Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.
Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky uskutečnit.
Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Poddodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit
všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna
poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí
být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná dodavatelem - osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.

8. Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. Ihůty, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího
řízení odstoupit, na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
a) základní způsobilost - způsob prokázání
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Dodavatelé jsou
povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni podání
nabídky starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném
rozsahu.

b) profesní způsobilost - způsob prokázání

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti analogicky ve smyslu ustanovení § 77 odst.
1 a 2 písm. a), c) zákona.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje - (výpis nikoliv starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení).
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
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Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
- živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
a) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších právních předpisů pro obor
„Pozemní stavby".
Zadavatel umožňuje i předložení osvědčení o registraci.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích,

c) technická kvalifikace - způsob prokázání
Dodavatel předloží seznam min. 3 stavebních prací (výstavba nebo rekonstrukce budov nebo stavební úpravy
budov) poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. V seznamu bude uveden
rozsah (stručný popis stavby, cena, doba (zahájení - ukončení), místo provedení stavebních prací. V seznamu
bude dále uveden objednatel, pro kterého byly stavební práce realizovány a kontaktní osoba.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami
oprávněnou zastupovat dodavatele.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let provedl minimálně 3 významné stavební práce
- „výstavba nebo rekonstrukce budov nebo stavební úpravy budov", z nichž každá byla v objemu investičních
nákladů min. 1,3 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení.
Doklady o prokázání technické kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.

Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.

Zadavatel umožňuje dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne
12.10.2018 v 10:00 hodin. Sraz zástupců dodavatelů je před budoucím místem plnění objektem Střední odborné
školy Luhačovice, Masarykova 101,763 26 Luhačovice. Kontaktní osobou pro prohlídku místa budoucího plnění je
paní Zuzana Svitáková, tel. 577 131 146, mobil 733373543, mail: svitakovaz@sosluhac.cz. Zadavatel doporučuje,
v případě, že se dodavatelé hodlají prohlídky místa budoucího plnění zúčastnit, aby svou účast předem oznámili
shora uvedené kontaktní osobě. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou účastnit nejvýše dva zástupci
dodavatele. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko dodavatelů.

Za zadavatele

Střední odborná škdía Luhačovice
Masarykova 101 ,763 26 Luhačovice
tó: 61715999, DIČ: CZ61715999
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Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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