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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.

Název zadavatele: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace
Sídlo:

Tyršova +, 460 01 Liberec V

IČO:

46747974

Osoby oprávněné jednat
Za zadavatele:

Mgr. Petr Luksch

Profil zadavatele:

www.spstliberec.cz

Kontaktní osoby:
1. Jméno: Mgr. Petr Luksch
Funkce: ředitel
e-mail: luksch@spstliberec.cz
tel. 485113230
2. Jméno: Nataša Richterová
Funkce: hospodářka
e-mail: info@spstliberec.cz
tel. 485110096

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Druh veřejné zakázky
Stavební, sanační a elektroinstalační práce

2.2 CPV veřejné zakázky
45262520-2 zednické práce
45262600-7 různé specializované stavební práce
45410000-4 omítací práce
45442100-8 malířské práce
45442300-0 práce spojené s ochranou povrchu
45310000-3 elektroinstalační práce
2.3 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a elektroinstalační práce v prostorách učebny
v objektu školy č. 16. Jedná se o sádrokartonářské a zednické práce včetně úpravy stropů a
stěn malováním a elektroinstalace.
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Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů rozděluje veřejnou zakázku na části dle uvedené specifikace:
STAVEBNÍ PRÁCE
Předmět plnění
Předmětem zakázky je:






2.4

 Vyklízecí a stěhovací práce 
 Sanační práce a odvoz kontejneru 
 Bourací práce – vybourání stropní konstrukce 63m2, přesun hmot do
kontejnerů, odvoz a likvidace odpadů 
 Sádrokartonářské a zednické práce – stropní sádrokartonový podhled SDK
63m2 , stropní tepelné izolace a opravy spár stěn akrylováním
 Malířské práce 
 Elektrikářské práce – demontáž stávajícího, montáž nového osvětlení,
elektrických rozvodů a revize
 Kompletní úklid prostorů včetně likvidace vzniklých odpadů 




Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 150.000,-Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 14 zákona jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.

3.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Tyršova 1, Liberec V
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4.
TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín uzavření smlouvy:
červenec 2013
Předpokládaný termín zahájení plnění
Nejzazší termín ukončení plnění

5.

: 07/2013
: do 1 měsíce od uzavření smlouvy

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel doporučuje všem uchazečům navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby
mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro
vypracování nabídky.
Datum prohlídky místa plnění
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění dne 1.7. 2013 od 10:00 hodin, místo srazu
zájemců je v sekretariátě v sídle zadavatele.

6.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k
zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po
doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné
informace, včetně přesného znění žádosti, na profil zadavatele: www.spstliberec.cz.
7.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
7.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) - k):
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - k)
předložením čestného prohlášení - vzor – příloha č. 5 této ZD na CD. Tento doklad nesmí
být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
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7.2. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle § 54
písm.:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
c)
7.3. Pravost a stáří dokladů (§ 57)
a) Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.
Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni
podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
b) Zadavatel požaduje v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče,
se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona.
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b)
nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny včetně DPH.
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na
plnění zakázky. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena
stanovená uchazečem v návrhu smlouvy na plnění zakázky. Nabídková cena musí být
zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých korunách.
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu výkazu výměr, žádná z položek
nesmí být oceněna částkou 0 Kč. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr jsou bez
předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit další doplňková kritéria dodavatelů.
9
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s
textem Výzvy, a to absolutní částkou v českých korunách.
Celková nabídková cena bude uvedena v členění:
Nabídková cena bez DPH
DPH v %
Vyčíslení DPH v Kč
celková nabídková cena včetně DPH
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Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla,
poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
Celková nabídková cena bude uvedena v požadovaném členění na titulním listu nabídky –
vzor viz příloha č. 1 této Výzvy.
9. 2
Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.
Nabídková cena nesmí překročit částku 150.000,- Kč.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohy zadavatel neposkytuje. Faktura musí být vystavena do 3 dnů od vzniku nároku na
finanční plnění. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené
dodavatelem, minimálně však 30 dnů. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání
fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena
bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Zadavatel
nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v
jiné výši. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu
ve smyslu příslušných předpisů.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky (závazný návrh smlouvy je
přílohou č. 7 této ZD), který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v
textu Výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh
smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné
zakázky ve své nabídce.
Originál návrhu smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a
podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu
(originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky). Předložení nepodepsaného
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textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
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POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
1)
2)

Titulní list nabídky - vzor viz příloha č. 1 této Výzvy
Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení - vzor viz příloha č. 5 této Výzvy

3)

Doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se

4)
5)
6)

nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá
z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče - fyzickou
osobu, který nabídku podepsal sám.
Informaci a doklad (např. smlouva o sdružení, plná moc) o tom, která osoba je
zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně.
Formulář pro členění nabídkové ceny – vzor viz příloha č. 6 této Výzvy
Návrh „Kupní smlouvy“

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v tomto textu Výzvy. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a
zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických
požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce.
Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace a rovněž požadovaný návrh
smlouvy, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do
českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
Uchazeč předloží nabídku v originále a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné
kopii, přičemž originál nabídky bude výslovně označen jako „originál“, ostatní případné
výtisky budou označeny jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální
nabídky, z čehož pouze v originálním vyhotovení je třeba doložit požadované doklady v
originále nebo úředně ověřené kopii.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu,
v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými
vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy
(fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na
konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax,
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
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LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

15.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 12.7. 2013 do 10:00 hodin.
15.2 Místo pro podání nabídek
Nabídku doručte v jedné uzavřené obálce označené Veřejná zakázka– „Stavební a sanační
práce ve školní učebně“ - NEOTVÍRAT. Na obálku dále uveďte svou kontaktní adresu.
Nabídku zašlete na adresu Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, Liberec V,
případně odevzdejte osobně v sekretariátu ředitele na téže adrese.
14

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Pro otevírání obálek stanovuje zadavatel termín 15. 7. 2013 v 10:00 hodin, v sídle zadavatele
na adrese Tyršova 1, Liberec V, ředitelna.
Otevírání obálek se mají právo účastnit oprávnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
15

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 10 dní.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného
zrušení zadávacího řízení.
16

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy
Zadavatel nepřipouští variantní řešení
Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný

V Liberci dne 20. června 2013
……............…..…………………………
Mgr. Petr Luksch
ředitel školy
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