Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„DDÚ a SVP Plzeň – realizace elektrického zabezpečovacího
systému a elektrické požární signalizace“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Výzva k podání nabídek není výzvou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Tato výzva k podání nabídek obsahuje zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku a
tvoří zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

1. Základní údaje
1.1. Zadavatel
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň,
Karlovarská 67
Se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
Tel.:
Profil zadavatele:

Plzeň 1, Severní Předměstí, Karlovarská 459/67
49778129
Mgr. Viktor Vanžura, ředitel
+420 377 536 358
www.dduplzen.cz

Kontaktní osoba zadavatele:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Viktor Vanžura
+420 377 536 358
dduplzen@dduplzen.cz

1.2. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky
Zadavatel pověřuje veškerou komunikací ve výběrovém řízení tohoto zástupce:
Mgr. Viktor Vanžura
E-mail: dduplzen@dduplzen.cz
Dodavatelé budou směřovat veškeré dotazy k veřejné zakázce a k výběrovému řízení písemně vůči
kontaktní osobě zadavatele.

2. Předmět veřejné zakázky
2.1. Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky: „DDÚ a SVP Plzeň – realizace elektrického zabezpečovacího systému a
elektrické požární signalizace“
Druh veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Předmětná veřejná zakázka (předmět plnění) je financována ze státního rozpočtu ČR.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
45000000-7

Stavební práce

45310000-3

Elektroinstalační práce

Veřejná zakázka je financována z fondů státního rozpočtu ČR v rámci dotačního programu MŠMT,
které je řídícím orgánem programu 133 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny
speciálního školství a náhradní výchovné péče.
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2.3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je provedení nových stavebních
prací, které vyplývají z projektové dokumentace „ Stavební úpravy budovy č.p.459 v Plzeň, Severní
Předměstí – elektrický zabezpečovací systém a elektrická požární signalizace“, a z výkazu výměr,
které byly zpracovány projektantem Ing. Pavlem Březinou, Cedrová 248/37, 301 00 Plzeň 10 – Lhota.
Stavební práce budou spočívat převážně v elektromontážních pracích (zařízení silnoproudých
elektroinstalací, zařízení slaboproudých elektroinstalací, stavební úpravy výplní otvorů a související
stavební práce).
Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny v Příloze č. 5 této Výzvy. Příloha
obsahuje kromě výše uvedené projektové dokumentace rovněž Výkaz výměr, které dodavatel v
nabídce ocení.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že realizace předmětu veřejné zakázky bude probíhat za provozu
zadavatele.

2.4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: od 1.12.2016
Mezní termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky: do 30. 4. 2017
Místo plnění veřejné zakázky: areál zadavatele (viz sídlo zadavatele)

2.5. Záruční doba
Zadavatel požaduje na celý předmět této veřejné zakázky záruční dobu v délce 60 měsíců.

2.6. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí
2 041 570,- Kč bez DPH, resp. 2 470 300,- Kč vč. DPH.
Uvedená předpokládaná hodnota je cenou maximální. V případě, že dodavatel ve své nabídce
předloží cenu vyšší než výše uvedenou, bude jeho nabídka vyřazena a dodavatel zadavatelem
následně vyloučen z výběrového řízení.

2.7. Technické podmínky
Technické podmínky předmětu VZ zadavatel stanovil v této Výzvě a jejich přílohách, zejména v
Příloze č. 5 Výzvy.

3. Kvalifikace
3.1. Rozsah kvalifikace
Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném
rozsahu. Rozsah kvalifikace:
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Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle čl. 3 této výzvy,
b) splní profesní způsobilost podle čl. 3 této výzvy.

3.2. Základní způsobilost
1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti. Základní způsobilost nesplňuje
dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
-

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené výše v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

4. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (pro
prokázání splnění základní způsobilosti je možné využít vzor čestného prohlášení – Příloha č. 2
této výzvy).

3.3. Profesní způsobilost
1. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci). Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rámci předmětu
podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

4

2. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (pro
prokázání splnění základní způsobilosti je možné využít vzor čestného prohlášení – Příloha č. 2
této výzvy).

4. Hodnocení nabídek
4.1. Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek, která
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Pro hodnocení je rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. nabídková cena v Kč bez
DPH za celý předmět veřejné zakázky, kterou dodavatel uvedl v souladu s pokyny dle čl. 4 Výzvy
shodně v Krycím listu (Příloha č. 1 Výzvy), Technické podmínky (Příloha č. 5 Výzvy Výkaz výměr)
a v Závazném návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 Výzvy).

4.2. Popis způsobu hodnocení
Hodnotící komise po posouzení kvalifikace a obsahu nabídek seřadí celkové nabídkové ceny
dodavatelů v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka
dodavatele, který předložil nejnižší celkovou cenu v Kč bez DPH.
Hodnotící komise následně doporučí zadavateli, aby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a ukončí
svoji činnost.

5. Vysvětlení zadávací dokumentace
5.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
preferuje podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronické pošty na
adresu kontaktní osoby – dduplzen@dduplzen.cz

5.2. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle
dodavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel stejným
způsobem, jakým poskytuje zadávací dokumentaci, i ostatním známým dodavatelům. Zadavatel je
oprávněn poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením zadávací dokumentace před podáním nabídky a
reflektovat jeho znění v podané nabídce.

6. Lhůta pro podání nabídek
6.1. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
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Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek.

6.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky podávejte nejpozději do 25.11.2016 do 10:00 hodin.
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

6.3. Způsob a místo podání nabídek
Podání nabídek v listinné podobě.
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem „DDÚ a SVP Plzeň –
realizace elektrického zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace“ a dovětkem
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa, IČO a kontaktní e-mail dodavatele.
Nabídku podá dodavatel písemně v listinné podobě, a to v jednom originále a jedné kopii v souladu
s formálními požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, a to
včetně požadovaného řazení nabídky. V případě rozporu originálu a kopie nabídky má přednost
originál.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně
příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a
přelepek s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající
číslem 1.
Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování
originálů listin nebo ověřených dokladů pro toto výběrové řízení nebude zadavatelem považováno za
poškození či změnu úředního dokladu) a oddělování stránek.
Nabídku může dodavatel doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu:
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň,
Karlovarská 67
sekretariát ředitele
Karlovarská 459/67
Plzeň
Provozní doba hospodářského úseku :
•
pondělí 8:00-14:00 hodin
•
úterý 8:00-14:00 hodin
•
středa 8:00-14:00 hodin
•
čtvrtek 8:00-14:00 hodin
•
pátek 8:00-14:00 hodin
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Nejpozději však doručí dodavatel nabídku do konce výše uvedené lhůty pro podávání nabídek.
Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní službě).

6.4. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.11.2016 v 10:00 hodin v sídle zadavatele, kancelář
ředitele. Otevírání obálek bude veřejné. Dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek, mají právo zúčastnit se otevírání obálek. Zástupci dodavatelů musejí mít právo
jednat za dodavatele, případně mít k účasti na otevírání obálek zplnomocnění. Otevírání obálek se
mohou zúčastnit také další osoby, o kterých tak stanoví zadavatel.

7. Nabídka
7.1. Obsah nabídky
Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce,
musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je
vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo jím
zmocněnou osobou; v takovém případě je dodavatel povinen doložit v nabídce prostou kopii plné moci
či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto řízení, nesmí být
současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto
výběrovém řízení.

7.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto:
1) Titulní list – identifikační údaje dodavatele, název veřejné zakázky
2) Obsah nabídky (zadavatel požaduje číslování všech stránek včetně obsahu)
3) Vyplněný Krycí list opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele (viz Příloha
č. 1 této výzvy)
4) Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti (možno využít Přílohu č. 2
této výzvy)
5) Čestné prohlášení – dodavatel je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávacími podmínkami vč. všech vysvětlení zadávací dokumentace, že si před podáním
nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje
(Příloha č. 3 této výzvy)
6) Vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (viz
Příloha č. 4 této výzvy)
7) vyplněný a oceněný Výkaz výměr dle Přílohy č. 5 Výzvy
Dodavatel může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou.
Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými
listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.
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Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení
dodavatele.

7.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o
výběru dodavatele.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu – dobu, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán v trvání 60
dnů.

8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
8.1. Nabídková cena
Nabídková cena bude členěna způsobem, který je stanoven v Krycím listu (viz Příloha č. 1 této
Výzvy) a Výkazu výměr dle Přílohy č. 5 Výzvy. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách
(CZK). Dodavatel uvede nabídkovou cenu také v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 Výzvy).
Nabídková cena dodavatele v Kč bez DPH nesmí překročit celkovou předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky uvedenou ve čl. 2.6 této výzvy. Pokud dodavatel v nabídce uvede cenu v Kč bez DPH vyšší,
nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky bude dodavatel následně
vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

8.2. Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné pouze tehdy, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů
týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

8.3. Platební podmínky
Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 4 této výzvy.

9. Obchodní podmínky a návrh smlouvy o dílo
Obchodní podmínky a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu
č. 4 této výzvy. Dodavatel je povinen ve smlouvě vyplnit požadované údaje, které jsou v návrhu
smlouvy označeny červeným textem „DOPLNÍ DODAVATEL". Obchodní a platební podmínky
uvedené v návrhu smlouvy o dílo jsou pro dodavatele závazné, dodavatelé nejsou oprávněni tyto
obchodní a platební podmínky měnit či doplňovat.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán oprávněnou osobou, tedy statutárním orgánem
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. V prosté kopii zmocnění či
pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy dodavatele. V případě, že návrh
smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude dodavatel vyloučen z
výběrového řízení.
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Smlouva o dílo uzavřená na tuto veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků bude v souladu
s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejněna na profilu zadavatele.

10.Další požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněný Krycí list opatřený podpisem
osoby oprávněné jednat za dodavatele (viz Příloha č. 1 této výzvy).
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil čestné prohlášení, ze kterého bude
vyplývat, že se dodavatel v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, že si před podáním
nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje (vzor
čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 3 této výzvy).

11. Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel oznámí výběr dodavatele jednotlivým dodavatelům, kteří podali nabídku do výběrového
řízení, poštou zaslaným oznámením.
Zadavatel si však vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Bude-li oznámení o výběru dodavatele uveřejněno na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky,
učiní tak zadavatel do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. V takovém
případě se okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele považuje za
doručené všem dotčeným dodavatelům, aniž je vyžadováno doručení oznámení o výběru zadavatele
poštou.

12. Ostatní podmínky zadavatele
U veškerých dokumentů, které tvoří přílohu této výzvy, jsou dodavatelé povinni doplnit údaje
označené červeným textem „DOPLNÍ DODAVATEL“ a zajistit podpis dokumentů osobou
oprávněnou jednat za dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění předmětu díla s ohledem a v
závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před
jeho dokončením. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit dodavateli již účelně vynaložené
náklady.
V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (návrh smlouvy, nabídková cena, termín
plnění atd.).
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.

13. Práva zadavatele a ostatní upozornění
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•

výběrové řízení na veřejnou zakázku zrušit z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu,

•

na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek,
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•

nevracet dodavatelům podané nabídky.

Náklady spojené s účastí dodavatele ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem dodavatelům hrazeny.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě, nepodaří-li se zadavateli zajistit dostatek finančních zdrojů
pro realizaci předmětu plnění představující předmětnou veřejnou zakázku, anebo nezíská-li zadavatel
takové zdroje pro jeho realizaci, vyhrazuje si zadavatel možnost zrušit zadávací řízení anebo omezit
jednostranným právním úkonem rozsah předmětu plnění předmětné veřejné zakázky, anebo od
uzavřené smlouvy odstoupit, a dále v případě, že výdaje, které zadavateli vzniknou, budou
poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

V Plzni dne 9.11.2016

___________________________
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67
Mgr. Viktor Vanžura, ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti
Čestné prohlášení o seznámení se zadávacími podmínkami
Návrh smlouvy o dílo
Technické podmínky
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