Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve
veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
Vážený pane / Vážená paní,
jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností si Vás dovoluji vyzvat jako dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce kotelny v hlavní
budově školy“, k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění
kvalifikace. Zadavatelem je Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace,
která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, a je veřejným zadavatelem definovaným v
ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost
provést zadávací řízení dle zákona. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady
podle ust. § 6 zákona.
S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že postup dle zákona je použit pouze
subsidiárně.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.500.000,-- Kč bez DPH.

Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce kotelny v hlavní budově školy“

Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nová plynová kotelna s 2 ks kotlů (stacionárních), každý o tepelném
výkonu cca 390 kW. Bude využito stávajících prostorů kotelny s osazením nových plynových
kondenzačních kotlů.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
o
o
o

kód CPV 45454100-5 Rekonstrukce budov
kód CPV 09300000-2 Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie
kód CPV 44621200-1 - Kotle

Místo plnění/realizace:
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Střední školy André Citroëna Boskovice, příspěvkové
organizace.

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo:
náměstí 9. května 2a, 680 11 Boskovice
IČ:
00056324
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
Osoba pověřená činnostmi zadavatele dle § 43 zákona: WebSport a Consulting service s. r. o.
IČ:
29277825
DIČ:
CZ29277825
Se sídlem/korespondenční adresa:
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
Jednající:
Mgr. Martin Budiš
E-mail:
info@wscs.cz
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace, kontaktní osoba:
Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci na profilu
zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_132.html.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Případné dotazy účastníků výběrového řízení budou adresovány na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, e-mail: info@wscs.cz, tel.: 515538820, WebSport &
Consulting service s. r. o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny
na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_132.html.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum: 30. 04. 2019

hodina: 13:00 hod.

Adresa pro podání nabídky:
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2a, 680 11
Boskovice (sekretariát).
Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.

Jiné upřesňující údaje:
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny dle zadávací dokumentace nebo
ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.
S nabídkami, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel nakládat
v souladu se zákonem.
Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 40 zákona vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů
společně. Pokud dodavatel v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami
datum: 30. 04. 2019

hodina: 13.15 hod.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2a, 680 11
Boskovice. Otevírání obálek proběhne za účasti účastníků výběrového řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikační kritéria
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky účastníka
výběrového řízení.
Zadavatel požaduje prokázání:
• základní způsobilosti,
• profesní způsobilosti,
• technické kvalifikace,
Způsob prokázání kvalifikace je podrobně uveden v zadávací dokumentaci. Doklady prokazující
základní způsobilost dle § 74 a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem konce lhůty pro podání
nabídek.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele.
Neprokáže-li účastník výběrového řízení splnění způsobilosti a kvalifikace v plném rozsahu, může
být vyřazen z výběrového řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své
rozhodnutí o jeho vyřazení z výběrového řízení s uvedením důvodu.
Další podmínky zadavatele
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavateli bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání úvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.

Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Kritéria pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona
hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle
hodnotícího kritéria celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a
to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v návrhu
smlouvy. Nejvhodnější cena má minimální hodnotu.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Boskovicích dne 12. 04. 2019

………………………………………
Mgr. Martin Budiš
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
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