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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie

„Oprava podlah na chodbách přístavby školy“

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zadavatel 

Střední škola a základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

se sídlem: Osecká 301, 751 31  LIPNÍK NAD BEČVOU 

Zastoupená:  Mgr. Miluší Juráňovou – ředitelkou školy

IČ : 61985953 

Kontaktní osoba: Mgr. Miluše Juráňová

tel.: 581 773 766, 733 171 806

e-mail: zvspslipnik@email.cz

 

2.   Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlah na chodbách přístavby Střední školy a Základní školy 
Lipník nad Bečvou, Osecká 301 a výměna poškozeného lina za dlažbu, se zachováním vnějších 
rozměrů, za podmínek stanovených viz příloha – Nabídkový rozpočet.-Oprava podlah.na chodbách 
přístavby školy.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Základními principy pro zadávání veřejných 
zakázek PO zřízených Olomouckým krajem.

Veškeré nejasnosti a upřesnění konzultujte s Mgr. Miluší Juráňovou, tel. 581 773 766, 
733 171 806 

Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací 
zakázky, provedení veškerých souvisejících zkoušek a uvedení všech dalších povrchů dotčených 
stavební a montážní činností do původního stavu.  
Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací 
dokumentaci obsaženy. Kromě toho musí do své nabídky zahrnout i ty práce a dodávky, které sice 
v dokumentaci obsaženy nejsou, ale uchazeč je mohl nebo měl na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby 
není možná

3. Doba a místo   plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 11. 12. 2015 – 31. 12. 2015
Místem plnění je Střední škola a základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná cena za předmět veřejné zakázky činí  330 578,51 Kč bez DPH (tj. 400 000,- Kč vč. 
DPH). Cena obsahuje již veškeré související náklady dodavatele spojené s realizací předmětu této 
veřejné zakázky.
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Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné zakázky v případě změny sazby DPH 
v souvislosti se změnou příslušného zákona.

5. Termín a způsob podání nabídky 

Uchazeči předkládají nejpozději do  pátku 30. 10. 2014 do 13.00 hodin písemnou nabídku v českém 
jazyce v jednom originále, vše v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to 
buď doporučenou zásilkou  nebo kurýrní službou na adresu:

Střední škola a základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Osecká 301

751 31 Lipník nad Bečvou

nebo osobně na adresu:

Střední škola a základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Osecká 301

751 31 Lipník nad Bečvou

na sekretariát školy: Mgr. Miluše Juráňová nebo Petra Labská (ekonomka školy) a to každý pracovní 
den v době od  8,00 hod do 15,00 hod.
Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky.
Nabídku doručí uchazeč v písemné podobě v zalepené obálce označené názvem „Oprava podlah na
chodbách přístavby školy“. Na obálce bude nápis „NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude  uvedena adresa včetně e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro 
potřeby vyrozumění uchazeče o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.   
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po uplynutí výše uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. 
Využívá-li dodavatel k doručení své nabídky třetího subjektu, nese plně riziko včasného a řádného 
doručení nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.

II. KVALIFIKACE UCHAZEČE

1. Základní kvalifikační předpoklady 
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením řádně podepsaným 
čestným prohlášením, jehož vzor tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Uchazeč prokazuje předložením následujících dokladů:

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
b) dokladem  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v rozsahu

odpovídajícím  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  dokladem  prokazujícím  příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,

c) specifikaci  částí  veřejné  zakázky,  které  má  uchazeč  v  úmyslu  zadat  jednomu  či  více
subdodavatelům (ve  smyslu  zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se  upravují  další  požadavky
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci)  a  uvedení  identifikačních  údajů  každého
subdodavatele (bude přílohou smlouvy), 

Doklady prokazující splnění profesní kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.

III. POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY

Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty: 

1. Identifikace  uchazeče  včetně  telefonu,  faxu,  e-mailu,  adresy  pro  doručování  písemností,

pokud je rozdílná se sídlem uchazeče;



2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů;

3. Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů;

4. Rozsah a kalkulace předmětu plnění veřejné zakázky v požadované struktuře uvedené v
této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace. 

Uchazeč je povinen si provést před podáním nabídky přesné zaměření prostorů chodeb školy.
Za případné nesrovnalosti v rozměrech prostorů nese plnou odpovědnost a náklady s tím 
spojené dodavatel. 

Samostatně budou uvedeny ostatní náklady související s realizací díla (doprava, zednické 
práce, apod.).

Celková nabídnutá cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky (tj. základní náklady, vedlejší 
náklady, ostatní náklady). 

Uváděné ceny a celková nabídková cena musí být uvedeny v členění – cena celkem bez 
DPH, hodnota DPH a cena díla včetně DPH.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde 
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

V textové části bude uvedeno že:

a) nabídková  cena  obsahuje  veškeré  náklady  uchazeče  nezbytné  k provedení  kompletního
předmětu plnění,  

b) nabídková cena uvedená uchazečem je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen
za podmínek uvedených ve smlouvě.

c) jiné údaje vztahující se k ceně nabídky

5. Návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami soutěže a musí být zpracován dle vzoru,
který je součástí zadávací dokumentace a případně musí být doplněn o přílohu se specifikací 

částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. 

Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

Všechny listy nabídky budou uchazečem očíslovány. 

Předložená nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vlastnoručně podepsána 

statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost, může být uchazeč zadavatelem 

vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.

Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu, 

rozsahu a členění, a nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena jako neúplná.

IV. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Nabídky předložené v řádném termínu budou posouzeny a hodnoceny takto: 

1. Úplnost nabídky

Předmětem posouzení bude zhodnocení úplnosti nabídky včetně všech povinných příloh  této 
zadávací dokumentace. Nabídka musí být úplná, nabídky neúplné (tj. též řádně nedoplněné) budou 
automaticky vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 

2. Hodnocení předložených nabídek podle hodnotících kritérií 
 



Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti. Kritéria pro hodnocení ekonomické vhodnosti
nabídky podle stupně významu: 

1. Celková nabídková cena včetně DPH 100 %

  
V. OBCHODNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dodávku v rámci uvedené zakázky bude vybranému 
dodavateli zakázky uhrazena na základě faktury, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle platných právních předpisů. Dodavatel je povinen vykázat všechny požadované náklady. Pokud 
daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu zpět 
dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Splatnost daňového
dokladu (faktury) bude minimálně 30 dnů.
Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem dle těchto 
obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované 
částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na 
bankovní účet uchazeče uvedený na řádné faktuře. 

Smluvní sankce:

0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla, 

0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení za každou vadu či nedodělek odstraněné 
po dohodnutém termínu.

Uchazeči jsou oprávněni nabídnout i výhodnější platební podmínky. 

Ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo. 

Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- poptávkové řízení zrušit bez udání důvodů

- odmítnout veškeré předložené nabídky

- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na stránkách zadavatele 
- oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na stránkách zadavatele
- požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení nabídek, v případě technické nutnosti jen po dohodě 
s kontaktní osobou
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli.
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům vráceny.

Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně poskytnout zadavateli 
jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný časový harmonogram:

rozeslání výzvy  23. 10. 2015

přijetí nabídek 24. 10. 2015 – 30. 10. 2015

otevírání a hodnocení nabídek 30. 10. 2015

rozhodnutí o nejvýhodnějším dodavateli do 30. 10. 2015

podpis smlouvy cca 2. 11. 2015   

Lipník nad Bečvou 2015-10-22

…………………………………..



Mgr. Miluše Juráňová

ředitelka školy


