VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – změna č. 1 ze dne 20.7.2016
Název zakázky:

„SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN - OP BEČVA
– REKONSTRUKCE VZT“

Číslo zakázky:

VZ/2016/02/001

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název obchodní firmy:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779, 755 01 Vsetín
13643878
CZ13643878
Mgr. Josef Slovák, ředitel
Ing. Pavlína Mikulíková
575 755 013
info@sosvsetin.cz,
mikulikova.pavlina@sosvsetin.cz

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený příkazníkem
v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb.
Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon / Fax:
Mobilní telefon:
E-mail:

MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
27718158
CZ27718158
Mgr. Marta Černá, jednatelka
573 034 265/573 034 266
739 301 356
mciservis@mciservis.eu

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky v prostoru pivnice, kuchyně, skladu a hygienického zařízení s rekuperací objektu OP Bečva ve Vsetíně.
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací je umístěna ve strojovně vzt v 1.NP na místě
stávající jednotky větrání. Stávající potrubí vzt 800/500mm bude odstraněno a nahrazeno novým potrubím 400/400mm, odvod svislého odpadního vzduchu přes 2.NP nad
plochou střechu je řešen stávajícím svislým potrubím - na střeše bude řešena úprava
vzt po demontáži stávajícího odtahového ventilátoru. Projekt řeší nově větrání všech
prostor, které byly větrány původním vzt zařízením.
V prostorách pivnice a přípravny bude VZT potrubí opatřeno SDK obkladem na ocelových systémových závěsech bez požární odolnosti.

V prostorách chodby, kanceláře a šatny bude VZT potrubí opatřeno kazetovým obkladem na ocelových systémových závěsech bez požární odolnosti.
Stávající dveře do strojovny vzt šíře 800mm budou nahrazeny dveřmi šíře 1100mm
z důvodů dopravy nové vzt jednotky.
Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje:
a) kompletační a koordinační činnost
b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a
zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.,
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
d) vyhotovení výrobní dokumentace, je-li potřeba
e) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
f) montáž předmětů dodávky a jejich uvedení do provozu
g) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby
ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
h) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při
přejímacím řízení
i) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
j) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
k) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
l) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů
o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich
předání zadavateli
m) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
n) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
o) vypracování provozního předpisu a předpisu pro údržbu celého díla v českém jazyce
p) komplexní vyzkoušení v délce 72 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla
q) zaškolení personálu zadavatele k obsluze a údržbě díla
r) zajištění servisu v záruční době po dobu 36 měsíců a po uplynutí záruční
doby (pozáruční servis) po dobu 7 let
s) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla
t) úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a .dwg v
otevřeném formátu. Uchazeč je povinen do podkladů předaných zhotovitelem
zakreslovat všechny změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné
zakázky. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze
kterého bude vyplývat projednání změny se zadavatelem, resp. jím pověřenou
2

osobou a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a
uchazečem podepsanou dokumentaci skutečného provedení předá uchazeč
zadavateli při předání a převzetí díla.
Uchazeč předloží návrh servisních podmínek pro záruční a pozáruční servis na
předmět veřejné zakázky v podobě přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – „Servisní
podmínky“. V této příloze bude uvedeno:
a)
Cena v Kč servisních prací v hodinové sazbě
b)
Cena za 1 km – doprava
c)
Doba nástupu k servisu od nahlášení (v hodinách)
d)
Místo, odkud bude servis zajišťován

Kód CPV:
Klimatizační zařízení
Stavební montážní práce
Elektroinstalační práce

39717200-3
45300000-0
45310000-3

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 895 430,- Kč
3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Výzvu včetně příloh si zájemci mohou stáhnout na internetovém profilu zadavatele,
tj. https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878.

Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace
Výzvu včetně příloh si zájemci mohou stáhnout na internetovém profilu zadavatele
v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Výzva včetně příloh bude poskytnuta bezplatně na internetovém profilu zadavatele.

4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: 8.8.2016
4.2. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 9
týdnů ode dne zahájení doby plnění
4.3. Místem plnění je OP Bečva, Školní 1824, 755 01 Vsetín.
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5. Obsahové členění nabídky
Požadujeme, aby nabídka byla předložena v jednom originále a jedné kopii. Nabídka
bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce.
Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD-ROM ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma
nabídky.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená
za krycím listem nabídky).
5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče,
kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.).
5.4. Kvalifikační předpoklady dle odst. 10.
5.5. Cenová nabídka dle odst. 13.
5.6. Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem
razítka. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, předloženým
v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto
„
“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.).
Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede
v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh
smlouvy.
5.7. Položkový rozpočet – soupis dodávek a prací vytvořený oceněním tzv. slepého rozpočtu, který je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 1 návrhu smlouvy)
5.8. Servisní podmínky pro záruční a pozáruční servis (příloha č. 2 návrhu
smlouvy)
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.
6. Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 2.8.2016 do 09:00 hodin.
Zájemci doručí nabídky do sídla zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, v den podání nabídek
do 9:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky zmocněnou osobou.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.
Na nabídky podané po lhůtě se pohlíží, jako by nebyly podány, a zadavatel bude informovat uchazeče, že jeho nabídka byla podána po lhůtě. Nabídky nebudou vráceny
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a v souladu se zákonem budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

7. Datum a místo otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
Otevírání obálek s nabídkami jsou přítomni členové hodnotící komise, které jmenuje
zadavatel, a kteří splňují podmínku nepodjatosti a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční
Místo pro otevírání obálek

Datum otevírání
obálek

Hodina otevírání
obálek

2.8..2016

09:05

Zasedací místnost, MCI SERVIS
s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760
01 Zlín

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu sídla
zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín.
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:
mciservis@mciservis.eu . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím
podmínkám je Mgr. Radana Běťáková.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.
9. Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po
kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta
dle § 43 odst. 3 začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
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10. Kvalifikační kritéria
10.1.

Úvod

Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

10.2.

Rozsah kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů dále uvedených.

10.3.

Prokazování splnění kvalifikace

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem podle odst. 10. 6. a 10.7. této Výzvy v plném rozsahu,
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odst.
10.5 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 10.6 písm. a) této Výzvy subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k 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
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odst. 10.6
písm. a).
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 podle odstavce
10.5. Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle odstavce 10.6. písm.
a) Výzvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odst. 10.6. písm. b) Výzvy
musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika
dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
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Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto Výzvou. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.

10.4.

Doba prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
10.5.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
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 k 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
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická 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 k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa 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 k 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 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
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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 k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v 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 požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a)
až l) předložením čestného prohlášení.

10.6.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
10.7.

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel předloží seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru (dodávka a montáž vzduchotechniky či rekonstrukce vzduchotechniky) provedených a
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dokončených dodavatelem za posledních 3 roky. V seznamu bude uveden rozsah
(stručný popis), cena, doba plnění, místo provedení dodávky obdobného charakteru. V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly dodávky obdobného charakteru realizovány a kontaktní osoba.
Seznam dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného
osobou/osobami oprávněnou zastupovat uchazeče.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 2 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
dodávek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo realizace dodávky.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 3 roky
provedl minimálně 2 významné dodávky obdobného charakteru (dodávka a montáž vzduchotechniky či rekonstrukce vzduchotechniky), z nichž každá byla v objemu investičních nákladů min. 400 tis. Kč bez DPH a ke každé této dodávce doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění.

10.8.

Pravost a stáří dokladů

Případné doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

10.9.

Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení s uvedením důvodu.

11. Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa neorganizuje. Bude-li to ke zpracování nabídky nezbytné, bude zadavatelem umožněno prohlédnout si místo plnění po předchozí domluvě se zadavatelem

12. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“.
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou:
Číslo kritéria

1

Název kritéria

Váha kritéria
v%

Nejnižší nabídková cena bez
DPH
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100

¨
Způsob hodnocení nabídek
1. Nabídková cena - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce. Nabídka, která získá nejvíce bodů (největší bodovou hodnotu), je nabídkou vítěznou.
13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za činnosti
uvedené v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení
činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů
souvisejících.
Nabídková cena bude ve smlouvě uvedena v členění:
-

Nabídková cena bez DPH
DPH v zákonné výši
Nabídková cena včetně DPH

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel je plátce DPH pro tuto VZ.

14. Obsah zadávací dokumentace
14.1.

Krycí list – příloha č. 1 výzvy

14.2.

Smlouva o dílo

14.3.

Projektová dokumentace a položkový rozpočet

15. Další podmínky
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle Občanského zákoníku.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo
odmítnout všechny nabídky.
Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.

10

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.

Ve Vsetíně dne 20.7.2016

…………………………………..
v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností
Pod Vodojemem 2607
760 01 Zlín
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KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zakázky:

„SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN –OP BEČVA
– REKONSTRUKCE VZT“

Číslo zakázky:

VZ/2016/X/XX

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Kritéria hodnocení
Cena bez DPH

Cena včetně DPH

Nabídková cena

Informace pro zadavatele
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační
číslo

V …………………, dne ……………………

…………………
Razítko

…………………………….
Jméno a příjmení (tiskacím)
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…………………….
podpis

