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Úvodní ustanovení
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s ust. § 18 odst. 5
zákona a postupem dle § 6 zákona.
S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje ani podle ust. §
26 odst. 5 věta druhá zákona, přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na
ustanovení zákona.
Podáním nabídky ve výše uvedeném zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků к těmto zadávacím
podmínkám.
Má se obecně za to, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud
jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu uchazeče к zadávacím podrnínkárn
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv takováto výhrada, podmiňující stanovisko, které
podstatně mění smysl zadávacích podmínek nebo negativní postoj uchazeče i к části
zadávací dokumentace bude znamenat vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Veškeré písemnosti v tomto zadávacím řízení, jak ze strany zadavatele, tak i ze strany
uchazeče jsou požadovány výhradně v českém jazyce nebo slovenském jazyce. V případě
písemností předložených v jiných jazycích, bude zadavatelem vyžadován jejich úřední
překlad do českého jazyka, v němž se bude také posuzovat a hodnotit takto zpracovaná
nabídka. Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál,
technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení mininiálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

1.

Zadavatel

1.1.
Základní údaje zadavatele
Název:
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo:
Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
Zastoupený:
Mgr. Alena Svanovská, ředitelka
IČO:
62073109
DIČ:
CZ62073109 - neplátce DPH
Bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu:
153 403 839/0300
Telefon:
516 802 216
alena.svanovska@gymbos.cz
Email:
1.2.
Kontaktní osoby
Osobou oprávněnou к činění právních (smluvních) úkonů v záležitostech veřejné zakázky je:
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Mgr. Alena Svánovská, ředitelka, telefon: 516 802 216, email: alena.svanovska@gymbos.cz
Kontaktní osobou ve věcech zadávacích podmínek této veřejné zakázky je:
Mgr. Petr Drahoš, petr.drahos@gymbos.cz, tel.: 516 802 212, Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice, tato osoba zajistí i odpovědi na případné dotazy a zajistí jejich zveřejnění.

2.

Pře dmět veřej né zakázky

Předmětem díla je provedení akce s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa".
Jedná se o rekonstrukční práce v areálu gymnázia. Předmětem této akce je rekonstrukce
elektrických rozvodů včetně výměny osvětlení v budově gymnázia Boskovice.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
zejména pak v projektové dokumentaci vypracované zpracované Jiřím Pavlů, Kpt. Jaroše
2211/37, 680 01 Boskovice, IČ15582647.
Projektová dokumentace, obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle § 44, odst. 4,
písm. b) podrobný výkaz výměr požadovaných prací, dodávek a služeb v elektronické
podobě. Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a
výběr zhotovitele, je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou
částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty
pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 zákona.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 45310000-3 (Elektroinstalační práce).

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky do 5 dnů po podpisu smlouvy
s vybraným uchazečem s předpokládaným termínem zahájení 15. 06. 2016.
Limitní termín dílčího dokončení díla a předání předmětu veřejné zakázky je do 24. 8. 2016.
Pod pojmem limitní termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky se rozumí den,
který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení a předání díla.
Limitní termín dokončení celé investiční akce nejpozději do 31. 08. 2016.
Místem plnění je Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1,
680 11 Boskovice, okres Blansko.
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4.

Kvalifikace dodavatelů

Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel
je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění
základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou
se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele к poskytnutí plnění určeného
к plnění veřejné zakázky dodavatelem či к poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvírn
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

4.1

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Způsob prokázání splnění:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje
uchazeč:
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný
čin
spáchaný
ve
prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého
úplatkářství,
podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo к
zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
statutárním orgánem dodavatele či členem
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního
statutárního orgánu dodavatele právnická
předpokladu.
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast
zahraniční
právnická
osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační
složky;
tento
základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu к území České
republiky, tak к zemi svého sídla, místa
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podnikání či bydliště
b)
který nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo к
zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního
tato právnická osoba, tak její statutární orgán
předpokladu.
nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční
právnická
osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační
složky;
tento
základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu к území České
republiky, tak к zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště
c)
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění to ho to kvalifikačního
podstatu jednání nekalé soutěže formou
předpokladu.
podplácení podle zvláštního
právního
předpisu.
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v
posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
vyplývá splnění to ho to kvalifikačního
zamítnut proto, že majetek nepostačuje к
předpokladu.
úhradě nákladů insolventního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních předpisů
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění to ho to kvalifikačního
který není v likvidaci
předpokladu.
f)
který nemá v evidenci daní zachyceny čestné pro hlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
daňové nedoplatky, a to jak v České vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
republice, tak. v zemi sídla, místa podnikání
ve vztahu ke spotřební dani.
či bydliště dodavatele
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g)
který nemá nedoplatek na pojistném a na Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
ve vztahu ke všem zdravotním pojišťo vnám.
v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
penále na sociální zabezpečení a příspěvku
vyplývá splnění to ho to kvalifikačního
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
předpokladu.
České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele
i)
který nebyl v posledních 3 letech
pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
vyplývá splnění to ho to kvalifikačního
odborné způsobilosti podle
zvláštních
předpokladu.
právních
předpisů;
pokud
dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje
se tento předpoklad na ryto osoby
j)
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
který není veden v rejstříku osob se zákazem vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
j?lnění veřejných zakázek

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
pravomocně uložena pokuta za umožnění vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech
zavedena dočasná správa nebo v posledních Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
3 letech uplatněno opatření к řešení krize vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešení krize na finančním trhu

4.2 P rofesn
í kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)
4.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením
dokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona.
4.2.2

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže
dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

4.2.3

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže
dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti „Provádění
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staveb, jejich změn a odstraňování" a „Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených
elektrických zařízení", případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto
oprávnění vyplývá.
4.2.4

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže
dodavatel předložením 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 předpisů pro obor
„Pozemní stavby" a Oprávnění к montáži a opravám elektrických zařízení
dodavatelským způsobem, vždy minimálně pro jednu osobu.
Zadavatel výslo vně upo zo rňuje, že o so by, které nejso u zaměstnanci zájemce, jsou
s po ukazem na
ustanovení § 51 o dst. 4 záko na subdo davateli zájemce. Ze smlo uvy o subdo dávce musí zejména
vyplývat závazek subdo davatele poskytnout plnění nejméně v to m ro zsahu, v jakém byla prokázána
kvalifikace tímto subdo davatelem (v dané o blasti/o bo ru), a to po celo u dobu plnění veřejné zakázky
(popřípadě její příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné).

4.3

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu
montážních prací obdobného charakteru (staveb) provedených (dokončených)
dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění
minimálně u 2 stavebních a montážních prací obdobného charakteru (rekonstrukce
interiérových elektroinstalačních rozvodů) každá referenční stavba s rozsahem
rninirnálně 1,6 mil. Kč bez DPH /stavba .
Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo
provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda
nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně
musí být v osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které
bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu.
Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. b) zákona předložením seznamu techniků
či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. b) zákona předložením jmenovitého
seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve funkci
vedoucí elektromontážních prací - 2 osoby.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona předložením osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci dvou vedoucích elektromontážních prací
odpovědných za vedení realizace prací. Dodavatel ve své nabídce předloží osvědčení
o vzdělání minimálně SŠ v oboru elektrotechnika a doložení osvědčení o odborné
způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
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4.4
Ekonomické kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti. Uchazeč
předloží ve své nabídce čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných
zakázkách.

4.5
Forma splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen předložit zadavateli doklady prokazujících splnění kvalifikace uvedené
v této zadávací dokumentaci. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady a
prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti budou předloženy formou čestného
prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci
obdobně jako dle § 53 odst. 1 a § 54 písm. a) zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň
jeden z nich.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit к nabídce originál nebo
ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s pměním
předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně
a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech
uchazečů, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně
definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění к podpisu příslušné smlouvy na
veřejnou zakázku.
Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle
právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu
kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční
osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech prostou kopií.
Tam, kde uchazeč dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení podepsáno
statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto
oprávnění musí vyplývat z nabídky.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být к poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
4.6
D ů s l e d e k nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z výběrového
řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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5.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč do obchodních
podmínek, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek, doplní údaje nezbytné pro
vznik návrhu smlouvy a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh
smlouvy.
Obchodní podmínky vymezují mimo jiné i platební podmínky, podmínky pro změnu
sjednané ceny, pojištění při plnění veřejné zakázky, změnu smlouvy a provádění plnění
veřejné zakázky (díla) a jeho předání a převzetí.
5.1.
Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy (přesné znění smlouvy je součástí
této zadávací dokumentace v samostatném svazku), který bude podepsán statutárním,
orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou a případně opatřen otiskem razítka;
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky
uchazeče.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných
právních předpisů vztahujících se na provádění této veřejné zakázky a musí po obsahové i
formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným
v zadávacích podmínkách.
Za stranu objednatele bude ve smlouvě uveden zadavatel podle či. 1 těchto zadávacích
podmínek.
Zadavatel uvedený v či. 1 těchto zadávacích podmínek je oprávněn vést jednání a činit
úkony náležející zadavateli podle či. 5.5. těchto zadávacích podmínek, dále odsouhlasit
provedené práce a podepisovat zjišťovací protokoly, převzít provedené práce a podepsat
protokol o předání a převzetí díla. Tyto úkony může provádět osobně nebo formou svého
oprávněného zástupce - technického dozoru.

5.2. P ožadavk y na z p ů s o b zpracování ceny
Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných
zadavatelem uchazeči jako součást zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodující výkaz výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Cena bude doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu
provádění stavby.
Technické standardy uvedené ve výkazu výměr případně obsahující obchodní název nebo
odkaz na výrobce či dodavatele jsou pouze informativní a slouží к lepší orientaci uchazeče.
Uchazeč je oprávněn do nabídky použít i jiný druh materiálu, výrobku či dodávky, ale jen
pouze kompatibilní s celkovou zakázkou, technickou úrovní a užitnými vlastnostmi
minimálně na stejné úrovni tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr, resp. projektové
dokumentaci.
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Celková nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná, a to
v členění na cenu celkem bez DPH , výši DPH (základní sazba) a cenu celkem včetně DPH .
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady к realizaci předmětu veřejné
zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná
rizika, apod.)
Cena díla bude doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové
rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým zadavatelem. Položkové
rozpočty dále budou sloužit к prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako
podklad pro fakturaci).
Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (myšlen je soulad
jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící
komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona.
Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména dodržet strukturu a
členění stavby na jednotlivé stavební objekty, dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např.
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) vyřadí
hodnotící komise nabídku z dalšího posuzování.
Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky
definované těmito položkami jsou oceněny částkou 0,- Kč.
Sleva z ceny - pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu
promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových
rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za
stavební práce) není přípustná.
Předpokládaná cena zakázky je 3 272 400,- Kč bez DP H .

6. P ožadavk
y na obsahové členění a formu zpracování nabídky a
dokladů к prokázání splnění kvalifikace
6.1.
Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů к prokázání splnění
kvalifikace
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom
vyhotovení a dále v elektronické podobě na CD nosiči. Každý uchazeč je povinen předložit
návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) nebo PDF. Nabídka bude
podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které bude uvedena
adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6, 7.
Dále popsané požadavky požaduje zadavatele po uchazečích respektovat, pro jeho lepší
orientaci v jednotlivých nabídkách.
Nabídku a doklady к prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v prosté kopii
nebo originále či ověřené kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně
požadovaného řazení nabídky a dokladů к prokázání splnění kvalifikace.
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Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel nabídku a doklady к prokázání splnění
kvalifikace včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázat do dvou samostatných
svazků.
Svazek č. 1, který je tvořen doklady к prokázání splnění kvalifikace.
Svazek č. 2, který je tvořen doklady samotné nabídky uchazeče.
Každý z těchto svazků na první straně označit číslem svazku, názvem svazku, názvem
veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče.
Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti
manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními
prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně
jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel všem
doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek
opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.
Nabídka a doklady к prokázání splnění kvalifikace včetně veškerých požadovaných dokladů
musí být zpracovány výhradně v českém jazyce.
Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
6.2 P ožadavk
y na jednotné uspořádání písemné nabídky a
к prokázání splnění kvalifikace
Záležitosti týkající se obsahu nabídek jsou upraveny obdobně jako dle § 68 zákona.

dokladů

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných
částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně
v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:
ČÁST 1 - P ROKÁZÁN Í SP LNĚN Í KVALIFIKACE
1. Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče.
2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace:
2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,
2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
2.3. prohlášení uchazeče obdobně jako dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona,
2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů.
ČÁST 2 - NÁVRH SMLOUVY
1.
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
2.
Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového
rozpočtu - tzv. „slepého rozpočtu" (součást zadávací dokumentace - projektové
dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého
rozpočtu". Položkový rozpočet díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu
smlouvy o dílo.
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3.
4.

Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou
zakázku splnit (subdodavatelé) - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace

7. P rohlídk

a místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům zúčastnit se prohlídky místa budoucího plnění, která
se uskuteční dne 16. 5. 2016 od 10:00 - 12:00 hod. na adrese zadavatele před hlavním
vstupem do objektu. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z důvodů bezpečnosti
zúčastnit maximálně jeden zástupce za každého uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na
prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazeče o veřejnou zakázku.
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně к seznámení uchazečů se stávajícím
místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.
Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně kontaktní
osobě.
V případě, že některý z uchazečů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se
к zadávací dokumentaci, je povinen tento dotaz doručit kontaktní osobě v písemné podobě,
tj. 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podá-li uchazeč žádost o
dodatečné informace ve shora uvedené lhůtě, poskytne zadavatel požadované informace v
souladu s § 49 zákona. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zveřejní
zadavatel
na
svém
profilu
zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.
Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchazečům jakékoliv informace ani
vysvětlení.

8.
Lhůta pro podání nabídek a lhůta, po kterou je uchazeč svoji
nabídkou vázán
8.1.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku
podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Lhůta podání
nabídek je stanovena do 25. 5. 2016, 10:00 hodin. Každý uchazeč musí doručit zadavateli
nabídku včetně informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
stanovené zadavatelem ve výzvě к zahájení zadávacího řízení. Nabídky, které budou
zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou otevřeny a bude s nimi naloženo
v souladu se zákonem.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více
dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.
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V případě, že dodavatel bude zároveň subdodavatelem jiného dodavatele a bude mu
prokazovat kvalifikaci a sám podá nabídku, bude tato nabídka ze soutěže komisí vyřazena a
zadavatelem následně vyloučena ze zadávacího řízení.
8.2.
Lhůta, p o kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu stanovenou zadavatelem ve výzvě к podání
nabídek, která činí 90 kalendářních dnů.

9.
Způsob a místo pro podání nabídek a dokladů к prokázání
splnění kvalifikace
Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.
Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
Neotvírat - „Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa". Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nabídky a doklady
к prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně na adresu zadavatele (sekretariát)
dle či. 1.1, a to v pracovních dnech od 7 do 15 hod. Zde dostane rovněž potvrzení o převzetí
nabídky. Nejpozdější termín doručení je 25. 5. 2016 do 10.00 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady к prokázání splnění kvalifikace rovněž
doporučenou poštou na adresu zadavatele dle či. 1.1. Nabídku a doklady к prokázání
splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek doručeny.
Nabídku a doklady к prokázání splnění kvalifikace uchazeči podají písemně ve dvou
samostatných svazcích dle či. 6 této zadávací dokumentace, a to v jedné uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky - a výrazným označením neotvírat. Na obálce musí být
uvedena adresa dle § 69 odst. 5, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
Uzavřením obálky se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky na uzavření
přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče.

10.

Zpětné vzetí nabídky

Uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce
lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již
podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku podá znovu určeným způsobem a ve
lhůtě pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné
změny nebo doplňky nabídek.

Veřejná zakázka - „Reko nstrukce elektroinstalace -1. etapa"

11.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele ihned po skončení lhůty pro
podání nabídek. Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele a členů
komise také dodavatelé, kteří svoji přítomnost potvrdí v prezenční listině. Komise při
otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh
smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší všichni členové komise pro
otevírání obálek.

12. H odnocen í nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení
nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Hodnotící komise nebude vést žádné pohovory s uchazeči. Proces vyhodnocování a proces
vedoucí к uzavření smlouvy o dílo je důvěrný. Členové hodnotící komise budou vázáni
mlčenlivostí.
Zakázka bude zadána jako celek.

13.

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel vylučuje možnost podání variantní nabídky.
Zadavatel bude požadovat po vybraném nejvhodnějším uchazeči zabezpečit součinnost
směřující к podpisu smlouvy.
Všechny výše uvedené skutečnosti je zadavatel oprávněný uskutečnit vždy bez nároku
zhotovitele na uplatnění škody nebo zvýšení nákladů stavby. Na takto stanovený požadavek
zadavatele musí uchazeč přistoupit a počítat s ním při sestavování cenové nabídky.
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh a případných dotazů je uveřejněna na
profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html
formou
neomezeného a přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace к zadávacím podmínkám v souladu
s ustanovením § 49 zákona.
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Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči písemně na adresu zadavatele - Mgr. Petr
Drahoš, petr.drahos@gymbos.cz, tel.: 516 802 212. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na
profilu zadavatele https:/ / zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace к zadávacím
podmínkáni, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.htrnl.
Dodavatel je povinen dodržovat následující:
•
•
•
•

práce mohou být prováděny i za provozu Gymnázia Boskovice
budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd,
učeben a kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve
všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s
vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba
postupovat dle § 58 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu. Zruší-li
zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče bezodkladně informovat. Bude-li
zadávací řízení zrušeno ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny
uchazečům.
Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se
zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o
možnosti vzniku škody.
Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči při realizaci zakázky splnění povinností
vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto činnosti bude zadavatel
činit vždy v souladu se závaznými předpisy.

14. P ožadave

k na informaci o subdodavatelích

14.1 Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku za pomoci
subdodavatelů. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného
plnění. Zadavatel umožňuje, aby formou subdodávek byly realizovány pouze úklidové
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práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd, učeben a kanceláří, opatření pro
zabránění šíření prachu a hluku a práce malířské, případně natěračské. Výběr
subdodavatelů bude v průběhu realizace veřejné zakázky probíhat za součinnosti zadavatele
a na vyžádání se souhlasem zadavatele. Zadavatel požaduje uvést v nabídce uchazeče (v
příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím
osobám, a které osoby to budou, přičemž uvede vymezení subdodavatelských prací z
hlediska věcného a finančního (bez DPH ) a uvede procentní podíl к celkové ceně plnění bez
DPH (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d)
zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění.
Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Učiní tak prohlášením, к němuž využije
přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s
uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel reaH zova t s uvedením
druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finančního podílu na veřejné
zakázce.

14.2 Dodavatel je povinen vést a průběžně
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

15.

aktualizovat

reálný

seznam

všech

Části zadávací dokumentace

15.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky;
Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů;
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo;
Příloha č. 5 -Technické podmínky (projektová dokumentace s výkazem výměr projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě, výkaz výměr
v elektronické podobě).
Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen řídit se při
zpracování nabídky a předkládání dokladů к prokázání kvalifikace.

V Boskovicích 9. 5. 2016
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