VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167,
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace
a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

1) Název zakázky
Vysoká škola logistiky Přerov-Olomoucký kraj-Zpřístupnění objektu školy pro tělesně
postižené

2) Klasifikace předmětu stavební zakázky
Klasifikace stavebních prací, které jsou předmětem plnění této zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné
zakázky CPV):
− hlavní předmět plnění 45313100-5

3) Vymezení plnění stavební zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby : „Vysoká škola logistiky Přerov-Olomoucký krajZpřístupnění objektu školy pro tělesně postižené “, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto
zadávací dokumentací.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména :
-trakční výtah pro 8 osob,nosnost 630-675 kg

Předpokládané podmínky plnění zakázky :
-

realizace zakázky bude probíhat za plného provozu celého předmětného objektu
je nutné dodržet podmínky pro provádění díla uvedené ve stavebním povolení

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, dále projektová dokumentace „Zpřístupnění objektu
školy pro osoby tělesně postižené“, zak. č.035-2007 zpracovaná firmou PRINTES-ATELIER s.r.o.Přerov v 08/2007,
dále stavební povolení č.j. 2007/5904/SÚ/Ha ze dne 24.7.2007 vydané stavebním úřadem v Přerově, které nabylo
právní moci dne 26.7.2007. V rámci této zakázky budou realizovány veškeré stavební práce související se
zpřístupněním objektu školy osobám tělesně postiženým, výměna oken nebude prováděna.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a
metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou stavbu a
čtyři paré předmětné projektové dokumentace.

4) Doba a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení prací je v 07/2009
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 30. 9. 2009
Místem plnění je parcela p.č.28, k.ú. Přerov, Palackého 1381/25.

5) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost
jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí.
Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí
pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny :

Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny bez DPH

(váha kritéria 100 %)

6) Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu :
a)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady. Prohlášení je možné doložit na formuláři, který je
přílohou zadávací dokumentace.

b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
− výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán – doložit
originály nebo úředně ověřenými kopiemi
− doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – doložit originály nebo
úředně ověřenými kopiemi
− osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb. v platném znění osoby odpovědné za vedení stavby dle § 46a
zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů – doložit neověřenou kopií. V případě, že tato odpovědná
osoba není v pracovněprávním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo také závazné prohlášení
této osoby o budoucí spolupráci s uchazečem na předmětné zakázce.
c) K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
uvedení údajů o výši obratu za poslední tři roky jednotlivě za každý rok firmy z činnosti shodné s charakterem plnění
jako předmětu soutěže ( realizace staveb).Minimální výše obratu uchazeče v realizaci staveb musí činit 20 mil.Kč/rok.

d) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
−

seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
1.
2.
3.

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla s DPH.
Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky, to je
dodávka výtahu s montáží a stavební práce vč. rampy.
Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů naceněním všech položek ve výkazu výměr.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem
pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

8) Poskytování zadávací dokumentace,dodatečných informací a kontaktní osoby
Uchazečům, kterým nebyla doručena tato výzva přímo,bude na základě jejich písemné žádosti,doručené zadavateli
nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky,zadávací dokumentace poskytnuta do 2 dnů ode dne doručení
písemné žádosti.
Poskytování dodatečných informací-na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám,doručené ve lhůtě nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadavatel doručí uchazeči
dodatečné informace k zadávací dokumentaci a to nejpozději do dvou dnů od doručení žádosti o dodatečné
informace.Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti,poskytne zadavatel
i všem ostatním
uchazečům,kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti na základě své vůle.
Kontaktní osoba pro poskytování zadávací dokumentace a pro poskytování dodatečných informací:
Jméno a příjmení : Ing. Jiří Skalický
skalicky@montaze.cz
E-mail:
Tel. 581 267 300, 602 525 867, Fax 581 267 338

9) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín
otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek 15 dní od zveřejnění výzvy, tj. do 1. 6. 2009.
Nabídky mohou uchazeči doručit na adresu Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/ 25, 750 02 Přerov
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29.5. 2009 do 13.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1. 6. 2009 ve 13.00 hodin na adrese Vysoká škola logistiky
o.p.s.,Palackého 1381/25, Přerov . Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

10) Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 kalendářních dnů.

11) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci stavební zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 22. 5. 2009 v 10.00 hodin na místě stavby.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing.Václav Kolář, tel. 602 783 736 a ve věcech
odborné problematiky je Ing.Jiří Skalický, tel. 581 267 300, 602 525 867

12) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna
nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :
- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Prokázání kvalifikace
(v tomto oddílu nabídky je možné použít formulář „Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních
předpokladů“, který je přílohou zadávací dokumentace; dále v tomto oddílu nabídky budou doloženy
příslušné doklady)
- Návrh smlouvy o dílo,podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a Všeobecné obchodní podmínky
viz příloha zadávací dokumentace,podepsané oprávněnou osobou.Návrh smlouvy o dílo musí respektovat
všeobecné obchodní podmínky viz příloha zadávací dokumentace a bude obsahovat smluvní strany,předmět a
rozsah díla,cenu díla,dobu provádění díla,záruky , smluvní pokuty a případné další výhodnější podmínky.
- Případné další přílohy a doplnění nabídky
- Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (v tomto oddílu nabídky bude formulář
„Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky“, který je přílohou zadávací
dokumentace).

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně
označených „Vysoká škola logistiky Přerov-Olomoucký kraj-Zpřístupnění objektu školy pro tělesně
postižené- neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

13) Další podmínky zadávacího řízení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než
v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle
podmínek čl. 3 zadávací dokumentace.

14) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :
podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu
nevracet uchazečům podané nabídky
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na stavební zakázku.

15) Identifikační údaje zadavatele
Název: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Sídlo: Palackého 1381/25
Právní forma: o.p.s.
IČ: 258 75 167

V Přerově

dne 13. 5. 2009

Ing.Jaroslav Geršl
předseda správní rady

Přílohy :
Formuláře:

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Všeobecné obchodní podmínky
Projektová dokumentace - elektronická verze,včetně výkazu výměr (na CD)
Stavební povolení

Krycí list nabídky
na zakázku na stavební práce :
Vysoká škola logistiky Přerov-Olomoucký kraj-Zpřístupnění objektu školy pro tělesně postižené

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Termínová nabídka
Lhůta zpracování zakázky
(v kalendářních dnech)
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (přesné datum)

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Jako uchazeč o stavební zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a
obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s požadavky dokládáme jako uchazeč o zakázku následující prohlášení :
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o stavební zakázku splňujeme předpoklady.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

