Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
IČ: 60780487
Tel: 554652607, 606429544, email: reditel@zusma.cz, web: www.zusma.cz

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

„Výkon inženýrské činnosti - technického dozoru stavebníka
(TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby – napojení
budovy ZUŠ Město Albrechtice na městskou kanalizaci.“
na základě investičního záměru ev. č. 5961001641
číslo akce: 5961

Základní údaje o zadávacím řízení
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatel:
Adresa zadavatele:
IČO zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
Email:
www:

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1,
příspěvková organizace
Tyršova 126/1, 79395 Město Albrechtice
60780487
Martin Kachlík, dipl.um., ředitel
Martin Kachlík, dipl.um., ředitel
554 652 607, 606 429 544
reditel@zusma.cz
www.zusma.cz

2. Druh a předmět zakázky
Druh:
Předmět:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Předmětem veřejné zakázky je výkon inženýrských činností – technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP (§15 zákona č. 309/2006 Sb.) na realizaci stavby
napojení budovy ZUŠ Město Albrechtice na městskou kanalizaci.

3. Dodací podmínky – místo a doba plnění
Místo plnění:

objekt budovy a přilehlý areál objektu Základní umělecké školy Město Albrechtice,
Tyršova 126/1, 79395 Město Albrechtice
Předpokládaná doba plnění:
50 kalendářních dní (v termínu červenec – srpen 2020)
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4. Přístup k zadávacím podmínkám
Informace na:

www.zusma.cz

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka účastníka zadávacího řízení bude doručena zadavateli v elektronické formě na email
reditel@zusma.cz
Lhůta pro doručení nabídky: 2.3.2020 do 12:00 hod.
6. Termín a místo pro hodnocení nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 2.3.2020 od 14:00 hod.
Nabídky budou hodnoceny podle hodnotících kritérií a vyhlášení výsledků proběhne nejpozději do
30.3.2020 v závislosti na povaze došlých nabídek.
Místo hodnocení nabídek:
Základní umělecká škola Město Albrechtice
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Účastník zadávacího řízení je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady
a další výdaje, které mu při realizaci této veřejné zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout. Nabídková
cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této
veřejné zakázky.
Nabídková cena zde bude uvedena v členění:
-

Cena položky bez DPH
Výše DPH (% a Kč)
Cena položky včetně DPH.

8. Požadavky na uchazeče – doložení


Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského
listu), zahrnujícího také výkon koordinátora BOZP, a prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se
oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.



Zadavatel požaduje po uchazeči v nabídce prokázat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
osob odpovědných za poskytování příslušných služeb doložením kopie osvědčení podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“
nebo „Architektura“ či „Autorizace se všeobecnou působností“, a to ve vztahu k nejméně
jedné osobě, a to včetně uvedení pracovně-právního či jiného vztahu osob k uchazeči (např. formou
čestného prohlášení).
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Uchazeč předloží v nabídce také kopii platného osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006
Sb., ve vztahu k nejméně jedné osobě, a to včetně uvedení pracovně-právního či jiného vztahu osob
k uchazeči (např. formou čestného prohlášení).



Ve své nabídce uchazeč dále doloží seznam dodavatelem realizovaných zakázek obdobného
charakteru dokončených za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; z toho
alespoň:
a) 2 zakázky na činnost TDS u stavby ve výši alespoň 450 tis. Kč bez DPH nákladů stavby,
b) 1 zakázka na výkon koordinátora BOZP u stavby ve výši alespoň 450 tis. Kč bez DPH nákladů
stavby, přičemž oba body a) i b) musí být splněny (nemusí však být splněny v rámci jediné stavby).

V seznamu uvedené referenční zakázky budou dále doloženy osvědčeními, a to kopiemi referenčních
listů, příp. formou čestného prohlášení o realizaci.
Ze seznamu realizovaných zakázek a přiložených osvědčení musí být zřejmý název akce, předmět a
rozsah zakázky, cena zakázky, investiční náklady, údaje o odběrateli, kontakt na osobu odběratele pro
ověření referencí a termín realizace.

9. Údaje o hodnotících kritériích a hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle výše nabídkové ceny
včetně DPH (100%) za předmět plnění dle zadávací dokumentace.
Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH
Cenu uveďte s i bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést nejprve hodnocení nabídek a následně u vybraného dodavatele
provést posouzení splnění požadavků zadavatele.
Veškeré další informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu
zadavatele, dle bodu 4. Přístup k zadávacím podmínkám (zadávací dokumentace této výzvy.

Martin
Kachlík
V Městě Albrechticích dne 11.2.2020

Digitálně
podepsal Martin
Kachlík
Datum: 2020.02.11
11:03:06 +01'00'

Martin Kachlík, dipl.um., ředitel

