Základní údaje o zadavateli
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Profil zadavatele:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1, 733 01 Karviná – Mizerov
Mgr. Ivanou Pinkasovou, ředitelkou školy,
00844985,
CZ 00844985 (nejsme plátci DPH)
Květa Šupová, hospodářka
+420 596 317 641
www.sszdra-karvina.cz
supova@sszdra-karvina.cz
ČSOB, pobočka Karviná
1479623/0300
Podmínky zadávacího řízení

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“
Druh zadávacího řízení:
CPV veřejné zakázky:
Doručení nabídek:
Otevírání obálek:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby
45310000-3 – elektroinstalační práce
30. 6. 2016
bude probíhat v budově krajského úřadu v Ostravě

Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky
1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace při realizaci „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“ Střední zdravotnické
školy v Karviné, Borovského 2315/1.
2. Stručný popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace na provedení nových světelných
a zásuvkových rozvodů částečně v lištách a částečně zasekáním, dodání a montáž nového
osvětlení ve 3. a 4. NP v budově A, dále úpravu stávajících rozvaděčů (výměna vnitřní
instalace).
Zpracování projektové dokumentace bude zpracováno včetně požárně bezpečnostního
řešení stavby. Osvětlení prostor je nutno doložit výpočtovými protokoly.
Projektová dokumentace na provedení nových světelných a zásuvkových rozvodů bude
provedena částečně v lištách (stropy) a zasekáním ve 3. a 4. NP budovy A.
Budova A: 3. NP – chodba, č. dv. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
4. NP – chodba, č. dv. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316.

3. Stavba bude financována z investičních finančních prostředků Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, ev. č. 5537001217 a investičních prostředků Střední
zdravotnické školy v Karviné.
4. Prohlídka stávajícího prostoru a zaměření. Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, a to
dne 10. 6. 2016 v 9.00 hod. Sraz uchazečů je v 9.00 hodin ve dvoře školy z ulice Studentská.
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Místo a doba plnění veřejné zakázky
1. Místem plnění je Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, Borovského
2315/1, 733 01 Karviná – Mizerov,
Obec:
Karviná
Kód ZÚJ:
598917
Kraj:
Moravskoslezský kraj CZ080
2. Termín zahájení: po uzavření smlouvy o dílo
3. Termín ukončení: 31. 8. 2016
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
1. Dodavatel ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (v prosté kopii) opravňující
realizovat předmět veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Dodavatel ve své nabídce předloží výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii), a to pouze
v případě, že je do něj dodavatel zapsán.
3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu jako absolutní částkou v českých korunách
v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem vč. DPH.
2. Nabídková cena uvedená dodavatelem bude zadavatelem považována za maximálně
přípustnou, závaznou a úplnou. Zadavatel vylučuje možnost nabídkovou cenu navyšovat
z jakýchkoliv důvodů, zejména z důvodu, kdy dodavatel ve své kalkulaci nepostihl veškeré
aspekty plnění veřejné zakázky. Cena bude určena včetně vedlejších nákladů, např. cestovné.
Obsah nabídky
1. Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek,
jejichž nesplnění ze strany dodavatele bude posuzováno jako nesplnění zadávacích
podmínek.
2. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh mandátní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele. Do návrhu mandátní smlouvy budou dodavatelem
zapracovány veškeré požadavky uvedené v těchto zadávacích podmínkách nebo jiných
dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele
závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud není v těchto zadávacích podmínkách
uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu mandátní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených
v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh
mandátní smlouvy.
3. Součástí nabídky budou rovněž doklady prokazující splnění kvalifikace.

Podání nabídky
1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
2. Nabídka včetně krycího listu a návrhu smlouvy se podávají písemně. Dodavatel podává svou
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 30. 6. 2016 do 13.00 hodin na adresu zadavatele.
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3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky a dodavatelem.
4. Název veřejné zakázky malého rozsahu: Zpracování projektové dokumentace při realizaci
akce „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“.
5. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl. Nabídka dodavatele musí být zajištěna způsobem, znemožňujícím manipulaci
s jednotlivými listy.

Doručování
1. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílány na adresu
zadavatele.
2. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel i dodavatel povinni toto
písemně oznámit druhé smluvní straně.

Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena za zpracování projektové
dokumentace včetně autorského dozoru (celková výše nabídkové ceny bez DPH).
Další informace k zadávacímu řízení
1. Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky malého rozsahu zrušit.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva
využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V Karviné dne 6. 6. 2016

Mgr. Ivana Pinkasová
ředitelka školy

Příloha:
1. Krycí list – doplnit a podepsat oprávněnou osobou uchazeče
2. Návrh smlouvy – doplnit a podepsat oprávněnou osobou uchazeče
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