Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187
Jaroslava Šípka 187, 273 03 Stochov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „zákon")

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
Zadavatel veřejné zakázky:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Sídlo zadavatele:

J. Šípka 187, 273 03 Stochov

Identifikační číslo:

00873306

Zastoupený:

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na opravu ploché střechy
budovy spojovací krček.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187,
příspěvková organizace

Sídlo:

Jaroslava Šípka 187, 273 03 Stochov

IČ:

00873306

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka PO

Telefon:

+420 601 383 711

Email:

pichova@ssars.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_180.html

Kontaktní osoba příspěvkové organizace
k zakázce:

Bc. Anna Pulcová

Telefon:

+420 601 383 710

Email:

pulcova@ssars.cz

IDS Identifikace datové schránky:

7fkxb9e
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2.1

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE, POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka s názvem „Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček" je veřejnou

zakázkou na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka").
Veřejná zakázka je v v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací
dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že
Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.
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Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímž základě bude pro Zadavatele poskytnuty stavební práce.
2.2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je oprava ploché střechy na

přízemní budově obdélníkového tvaru, která je spádovaná do okapu na jedné z delších stran. Na třech
stranách je atika výšky cca 40 cm. Atikový plech 62 bm, šíře 40 cm.
Předmět plnění je podrobně rozepsán v dokumentu „Specifikace předmětu zakázky" (příloha č. 5 této
zadávací dokumentace).
2.3

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

45000000-7
2.4

Stavební práce

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí

156.198,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát šest tisíc jedno sto devadesát osm korun českých).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková
cena. Pokud nabídková cena uchazeče ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou
hodnotu, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
2.5

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Střední škola služeb a

řemesel, Stochov, J. Šípka 187 - přízemní budova F o zastavěné ploše 340 m2, katastrální území 755567
Stochov, parcela č. 705/10. Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění dle předchozí telefonické nebo emailové dohody s uchazečem v termínu od 14. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
2.6

DOBA PLNĚNÍ
Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.

Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne v období říjen - listopad 2019.
2.7

POŽADOVANÁ ZÁRUKA ZA JAKOST DODÁVKY
Záruka za jakost opravy v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována v délce

minimálně 24 měsíců.
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2.8

ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách

vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky
jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných
požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být
vyloučení účastníka z poptávkového řízení.
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3.1

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti v rozsahu stanoveném § 74 zákona

obdobným způsobem. Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož
obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady. K prokázání splnění
základní způsobilosti stanovené zadavatelem účastník doloží:
- čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
- čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění
výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
3.2

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
Zadavateli postačí k prokázání profesní způsobilosti doručení prosté kopie dokladu/ů.

3.3

DALŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE
Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena v

nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii.
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována podle této Výzvy a dle stanovení nabídkové ceny (Příloha č. 6 této

zadávací dokumentace), a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění). V
nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky. Na případné
expresní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby. Nabídková cena účastníka bude sestavena podle
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nabídnutých cen uvedených v návrhu Smlouvy o dílo. Účastník v návrhu Smlouvy o dílo uvede všechny ceny
a ty budou považovány za nejvýše přípustné.
Nabídková cena bude v nabídce účastníka uvedena v členění celková výše nabídkové ceny za celý
předmět plnění ve struktuře bez DPH, výše DPH a včetně DPH. Tyto částky budou vyplněny v závazném návrhu
smlouvy a v krycím listu (Příloha č. 1 ZD).
4.1

KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Nabídky budou hodnoceny analogicky dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona. Jediným hodnotícím kritériem

pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Celková nabídková cena uchazeče včetně DPH je uvedena v příloze č. 6 (Stanovení nabídkové ceny).
Před hodnocením nabídek hodnotící komise posoudí splnění požadavků na kvalifikaci stanovených
zadavatelem a požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách na předmět veřejné zakázky.
Nabídky na veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Veřejná zakázka - Oprava
hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček" - „Neotvírat", na které musí být uvedena adresa, na níž
je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V nabídce musí být na krycím listě dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace,
uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona.
Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky - Nejnižší nabídková
cena.
Zadavatel si vyhrazuje právo prověření předložených referencí účastníka. V případě zjištění
negativních referencí či nepravdivosti doložených referencí, nebo v případě, že se účastník zadávacího řízení
dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při
plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným
zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným
sankcím, si zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
V případě, že nabídková cena některých nabídek bude totožná, bude takovým nabídkám při
hodnocení stanoveno pořadí podle termínu, v jakém byly doručeny zadavateli s tím, že budou seřazeny
postupně od nejdříve doručené nabídky po nejpozději doručenou nabídku.
Při posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat hodnotící komise podle
§ 113 zákona obdobným způsobem.
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4.2

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Účastník předloží nabídku na veřejnou zakázku v jednou výtisku. Všechny listy nabídky budou

navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků,
doporučuje zadavatel očíslovat vzestupnou kontinuální řadou.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž
zadávacím řízení. Dodavatel, který sám nepodal nabídku, může být poddodavatelem více účastníků v rámci
téhož zadávacího řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; dodavatel může
použít krycí list nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží
účastník v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.
Doporučené členění nabídky:
- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (vzor krycího listu
nabídky je uveden v Příloze č. 1 Výzvy).
- Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace (dle čl. 3 Výzvy).
- Vlastní nabídka zpracovaná dle podmínek zadávací dokumentace – stanovení nabídkové ceny
příloha č. 6 Výzvy.
- Návrh Smlouvy o dílo doplněný dle nabídky účastníka a podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka, která je Přílohou č. 4 této Výzvy.
- Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka.
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu smluv na plnění Veřejné zakázky, které

tvoří Přílohu č. 4 Výzvy.
Závazný návrh smlouvy veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné
zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném návrhu
smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]), a dále s výjimkou
identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný. V
případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat specifikaci v této výzvě a zadávací dokumentaci (včetně vzoru,
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který je přílohou této Výzvy) a ostatním částem nabídky účastníka, může být tato skutečnost důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením
řádného návrhu požadované smlouvy.
Vybraný účastník bude uskutečňovat svou činnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v
souladu s jeho zájmy., pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jsou blíže upraveny v příloze č. 4 - návrh smlouvy.
Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zadavatel po vyhodnocení nabídek vyzve vítězného uchazeče v souladu s touto výzvou k podpisu

smlouvy a k plnění uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 10. 2019 v 11:00 hodin.
Nabídku lze podat:
- osobně v pracovních dnech na sekretariát Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187, 273

03 Stochov, v době od 7:00 - 15:00 hod.,
- nebo zasláním na totožnou adresu tak, aby nabídka byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek je neveřejné.
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9
9.1

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství,

pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností Zadavatele uveřejňovat
uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v
nabídce označil a řádně zdůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění.

9.2

VYHRAZENÍ PRÁVA A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek Výzvy v průběhu lhůty pro

podání nabídek, popřípadě právo nevybrat žádného z účastníků, eventuálně zrušit Výzvu – zadání zakázky
kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem v nabídce.
Zadavatel si je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a
skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
e) Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
f) Vztahy neupravené touto Výzvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
g) Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje účastníka o jím nabízené ceně a podmínkách nabídky a
obsah uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů apod.).
h) Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.
i) Analogicky s ustanovením § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu
zadavatele.

10 SEZNAM PŘÍLOH:
- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
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- Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 3: Čestné prohlášení poddodavatelé
- Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 5: Výkaz výměr
- Příloha č. 6: Projektová dokumentace

Ve Stochově dne 8. 10. 2019

Ing. Jaroslava Pichová
ředitelka příspěvkové organizace
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