VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zadání veřejné zakázky
zadávané jako zakázka malé hodnoty mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
(dále jen zákon)

OPRAVA VÝMALBY A ŠTUKOVÉ PRÁCE
ŠKOLNÍCH PROSTOR OBJEKTU
KOMENSKÉHO 16/5, VYŠKOV
Tento dokument je vypracován jako podklad pro podání nabídek dodavatelů pro zadání
veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako zakázka mimo režim zákona v souladu
s § 31 předmětného zákona za použití § 6 téhož zákona a dle čl. 6.5.6. Zásad vztahů orgánů
Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, jejíž předpokládaná hodnota
přesáhne 200 000,- Kč bez DPH, avšak předpokládaná hodnota veřejné zakázka nepřesáhne
částku 500 000 Kč bez DPH. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se
řídí analogicky zákonem. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, včetně
obchodních podmínek, které jsou její přílohou a nedílnou součástí. Podáním nabídky ve
výběrovém řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení před jeho ukončením zrušit. Dodavatel podáním nabídky ve výběrovém řízení
uznává právo zadavatele na zrušení výběrového řízení. Pokud dodavatel neposkytne včas
všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém
ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky
a následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
Statutární zástupce
IČ zadavatele
E-mail
Telefon
Kontaktní osoba

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
Vyškov, příspěvková organizace
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
RNDr. Václav Klement, ředitel školy
00559270
info@gykovy.cz
517 307 010
Ing. Lucie Válková
517 307 031
lucie.valkova@gykovy.cz
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Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky
Druh výběrového řízení

Předmět plnění

Oprava výmalby a štukové práce školních prostor objektu
Komenského 16/5, Vyškov
stavební práce
veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu mimo
režim zákona
Předmětem zakázky je oprava výmalby školních prostor vestibul, levé a pravé křídlo chodeb v 1. NP objektu
Komenského 16/5, Vyškov v celkové výměře 836 m2.
Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy
zdiva (sádrování), výmalba zdiva, štuků (včetně stropů), součástí
prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v
uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz
suti. Výmalba bude provedena otěruvzdorným omyvatelným
materiálem pro vnitřní nátěr zdiva - do výšky 1 metra, dále
pak barevným nátěrem pro interiér dle stávajícího stavu, tak
aby byl zachován historický ráz budovy.
Bílé plochy budou natřeny antistatickým nátěrem
(odpuzujícím prach).
Doporučujeme prohlídku na místě provádění prací – 24. 4.
2019, 09:00 hod. ve vestibulu Gymnázia a SOŠZE Vyškov,
Komenského 16/5.

Financování
Podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo, která je přílohou
této zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě
Smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách
(všech ustanoveních návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá.
Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani nijak upravovat, pokud
v zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho
nabídka vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba Smlouvy o dílo, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze
doplní údaje označené „xxxx“ a žlutě vyznačené. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy
nesmí dodavatel měnit.
Nabídka
Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Strany nabídky budou
očíslovány nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále
uvedeno:
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1. krycí list nabídky – vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele - tento dokument tvoří přílohu č. 2,
2. doplněnou Smlouvu o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle
pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem dodavatele - tento dokument tvoří přílohu č. 1,
3. za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel.
Nabídková cena
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK). Celkovou nabídkovou cenou se pro
účely výběrového řízení rozumí celková cena bez DPH za předmět veřejné zakázky.
Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
Nabídky je možno podat osobně u zadavatele v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od
8:00 do 15:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek.
Dodavatel může nabídku zaslat na adresu zástupce zadavatele prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla
nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky.
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále
v tištěné podobě, zadavatel doporučuje, aby uchazeč do nabídky připojil jednu kopii nabídky
v elektronické podobě na CD scan celé nabídky ve formátu .pdf.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky. Obálka bude označena nápisem:
Identifikační údaje zadavatele: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Identifikační údaje dodavatele: xxx
Název veřejné zakázky: Oprava výmalby a štukové práce školních prostor objektu
!!!NEOTEVÍRAT!!!
Před termínem otevírání obálek
NABÍDKA PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. května 2019 v 9:00 hod.
Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková celková cena bez DPH
dle předmětu plnění uvedeného ve Smlouvě o dílo.
Zadavatel provede po otevření obálek s nabídkami hodnocení nabídek a následně posoudí
nejvhodnější nabídku - nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadavatel příp. hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit
nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
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Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná může být uchazeč vyzván k jejímu
doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nesmí být změněna nabídková cena.
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.
Další podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit průzkum trhu bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje
právo ponechat si všechny obdržené nabídky. Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné
náklady spojené s podáním nabídek. V případě, že se vyzvaný zájemce nemůže této soutěže
zúčastnit, oznámí tuto skutečnost zadavateli.
Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Smlouva o dílo
Příloha č. 2 Krycí list nabídky dodavatele
Příloha č. 3 Výměra

Ve Vyškově dne 10. 4. 2019

...................................................................
RNDr. Václav Klement
ředitel školy
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