Město Kraslice – nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Tel. 352 370 450 , E-mail majetek@meu.kraslice.cz

Váš dopis znač./ ze dne

Naše značka
RaSMM/2014-72-Bah

Vyřizuje/tel
Bahno/352370450

Kraslice dne
22. 7. 2014

Výzva k podání nabídky na VZMR na služby:
Zpracování žádosti o dotaci včetně příslušných příloh na projekt „Dostavba a
rekonstrukce ZŠ Dukelská ul., Kraslice“ – výzva MŠMT, národní fond na
podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol
I. Identifikační údaje zadavatele, kontaktní údaje:
Název:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
IČ:

Město Kraslice zastoupené starostou - ing. Zdeňkem Brantlem
Emil Bahno – vedoucí odboru RaSMM, MěÚ Kraslice, tel. 352 370 450,
e-mail: bahno@meu.kraslice.cz,
náměstí 28. října 1438, Kraslice
00 25 94 38

Vyzýváme Vás k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování
žádosti o dotaci včetně příslušných příloh žádosti na akci „Dostavba a rekonstrukce ZŠ Dukelská ul.
Kraslice“ v rozsahu dle výzvy MŠMT ze dne 1.7.2014, národního fondu na podporu rozvoje kapacit
mateřských a základních škol
II. Název a popis předmětu veřejné zakázky:
Název: „Dostavba a rekonstrukce ZŠ Dukelská ul. Kraslice“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
90 tis. Kč (bez DPH)
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování žádosti o dotaci na
dostavbu a rekonstrukci základní školy v Dukelské ul. v Kraslicích v rozsahu zpracované Základní
objemové studie, varianta „A“, kterou zpracovali akad. arch. Antonín Polony a ing. arch. Jiří Šejvl.
Varianta řeší výstavbu nového výukového pavilonu navazujícího na stávající vstupní halu, který je
rozdělen do dvou stavebně oddělených vícepodlažních částí – A1 a A2. Část dostavby A3 je
jednopodlažní a je určena pro tělovýchovu. Část A1 má celkem 3 nadzemní podlaží s celkem 9 třídami
a 3 kabinety, část A2 – má celkem 2 nadzemní podlaží se 4 třídami a 2 kabinety.
Objemová studie zvažuje využití půdních prostor vstupního pavilonu pro vybudování učeben výtvarné
a hudební výchovy.
Objemy stavby: objekt A1 – 4.667 m3, objekt A2 – 2.507 m3 a objekt A3 – 4.711 m3. Předpokládané
investiční náklady celkem 64.175.323,-Kč
III. Podmínky veřejné zakázky:
Místem plnění je Základní škola Kraslice, Dukelská ul. čp. 1122,
Doba plnění:
Předpokládané zahájení plnění: 08/2014
Ukončení plnění a předání je do max. 27.08.2014

IV. Podklady pro zpracování žádosti (k nahlédnutí na odboru RaSMM MěÚ Kraslice):
-

Základní objemová studie

-

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit školy

V. Lhůta místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek:
Lhůta a místo podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do 1. 8. 2014 do 13.00 hod.
Způsob podání nabídek:
Nabídky lze podat osobně v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od
8,00 hod do 13,00 v podatelně Městského úřadu Kraslice nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené obálce s uvedením kontaktní - zpáteční adresy
uchazeče.
Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: „Dostavba a rekonstrukce ZŠ Dukelská ul.,
Kraslice“ – NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ. Nabídky musejí být předloženy
uchazečem písemně v českém jazyce.
Součástí nabídky bude vyplněný formulář nabídky (příloha č. 1), čestné prohlášení (příloha č. 2) a
prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.
Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek:
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu
nabídku.
VI. Požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů:
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem hodnocení
nabídek v tomto zadávacím řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále
nebo v úředně ověřené kopii, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Je-li zadavatelem
vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče,
v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění k tomuto
úkonu opatřené ověřeným podpisem statutárního zástupce součástí dokladů, kterými uchazeč
prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění
kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění následujících kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Splnění těchto
předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v zadávací
dokumentaci. V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí tuto kvalifikaci splnit
každý z dodavatelů.

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona - uchazeč prokáže splnění předložením:
výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní k datu podání nabídek, je-li v něm
uchazeč zapsán.
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zadávané zakázky. Toto uchazeč doloží předložením příslušného živnostenského
oprávnění či výpisu z živnostenského rejstříku.
VII. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, tj. nejnižší
celková nabídková cena. Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená komise.
VIII. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem



Zadavatel si vymiňuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení, a to bez sdělení důvodu zrušení
dodavatelům,
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení,



Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.



Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
stanovené na 90 kalendářních dnů.

S pozdravem

............................................
Ing. Zdeněk Brantl
starosta Města Kraslice

