Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1, 733 01 Karviná–Mizerov, IČ: 00844985

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikace a vodovodní přípojky

Předmět veřejné zakázky
Datum vyhlášení
veřejné zakázky
Zadavatel
(název, sídlo, IČ)

Stavební práce
15. 6. 2016

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy
tel. 596 311 773
e-mail: sekretariát.szk@sszdra-karvina.cz

Kontaktní osoba

Popis předmětu
veřejné zakázky

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1, 733 01 Karviná–Mizerov
IČ: 00844985, DIČ: nejsme plátci DPH

Květa Šupová
tel. 597 317 641
e-mail: supova@sszdra-karvina.cz
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních
prací stavby „Rekonstrukce komunikace a vodovodní přípojky“ na parcele č.
1157/2, katastrální území 663824, katastrální území: Karviná-město, vjezd
z ulice Studentská.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a
technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávka materiálu,
odvoz suti, spojené s rekonstrukcí komunikace, vodovodní přípojky a
kanalizace.
Specifikace opravy rampy a schodišť:
- demontáž stávajícího povrchu, izolace proti chemickým a povětrnostním
vlivům,
- montáž obkladů stupnic a podstupnic protiskluzovou a mrazuvzdornou
dlažbou,
- na rampě oprava stávajícího schodiště (2 ks)
- na rampě zhotovit zábradlí včetně ukotvení a úpravy nátěrem základní a
vrchní barvou. V místech nakládky a vykládky zboží bude část zábradlí
odnímatelná. Čelní pohled rampy („sokl“) požadujeme obložit
keramickým obkladem ve stejném provedení jako u budovy
- schodiště „u sklepa“ včetně zhotovení bezbariérového přístupu
- schodiště do výměníkové stanice včetně zhotovení zábradlí, jeho
ukotvení a úpravy nátěrem základní a vrchní barvou a nájezdu na
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zahradní techniku.
Specifikace opravy vodovodní přípojky a kanalizace:
- demontáž a montáž vodovodní přípojky 40 m. Související práce – výkop
včetně zpětného záhozu, rozebrání a zpětné položení části chodníku
s novým podkladem, položení nového potrubí DN 50, příp. DN 80,
dodávka a montáž elektrospojky, napojení u ventilu v chodníku a budově
školy, odstávka vody SmVak, dodávka ventilu hydrantu u parkoviště,
případný zábor chodníku.
- oprava kanalizace v délce cca 8 m, výkop včetně zpětného záhozu,
demontáž stávající kanalizace, dodávka, montáž a napojení nového
kanalizačního potrubí.
Specifikace opravy komunikace:
- demontáž stávajícího asfaltového povrchu cca 876 m2 včetně odvozu a
likvidace odpadu (podkladní beton)
- výkop „kufru“ pro plochu hl. 600 mm
- návoz nových vrstev kameniva
- dodávka a montáž silničních obrubníků
- dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 100 mm (pojezd nákladních
vozidel)
Součástí předmětu plnění této zakázky jsou rovněž následující činnosti:
Související práce:
zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho
zdokumentování. Místo realizace musí být zdokumentováno
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním
zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů
příslušných dokladů,
dodržení všech podmínek provádění díla stanovených technickým
popisem a položkovým rozpočtem,
dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky,
uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu
(komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy
apod.), který bude před započetím realizace předmětné části díla
zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentováno,
vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění,
zajištění veškerých potřebných staveništních přípojek energií vč. úhrady
nákladů za spotřebované energie.
Prohlídka stávajícího
prostoru a zaměření

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění zakázky po telefonické dohodě
s kontaktní osobou zadavatele.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

1 859 504,00 Kč bez DPH
390 496,00 Kč - DPH
2 250 000,00 Kč s DPH.

Požadavky na prokázání
splnění základní
a profesní kvalifikace
dodavatele

-

-

prokázání základních kvalifikačních předpokladů – čestným prohlášením
dle přílohy č. 1, 2, 3 této výzvy, podepsaným osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - výpisem
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče

evidence, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 dní (doba 90 dní se
posuzuje ke dni předložení nabídky) a dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění. Výše uvedené doklady prokazující splnění profesních
předpokladů lze nahradit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším 90 dní. Doba 90 dní se posuzuje ke dni předložení
nabídky. Uchazeč může ve své nabídce předložit prosté kopie výše
uvedených dokumentů.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon,
mobilní telefon a e-mailovou adresu.

Hodnotící kritéria

Nabídková cena (s váhou 100 %) bude hodnocena cena včetně DPH,
uvedená v návrhu smlouvy.
Způsob hodnocení:
Po otevření obálek a kontrole úplnosti nabídek proběhne posouzení a
hodnocení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou
vyřazeny. Nabídky budou hodnotící komisí seřazeny dle výše nabídkové ceny
s DPH od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu s DPH. Vítěznou se stane
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH.

Požadavek na písemnou
formu nabídky

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly
vést zadavatele v omyl.
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím
manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka, všechny ostatní doklady a
dokumenty, které s ní souvisí budou podány zadavateli v tištěné písemné
formě v českém jazyce v zalepené obálce s označením „Rekonstrukce
komunikace a vodovodní přípojky“. Požadavek na listinnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka a všechna čestná prohlášení
vyžadována touto výzvou, musí být podepsána uchazečem, statutárním
orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu.
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob
zpracování nabídkové
ceny

Nabídka musí obsahovat tyto doklady:
 identifikační údaje uchazeče včetně dokladů prokazující splnění základní
a profesní kvalifikace uchazeče (dle přílohy č. 1, 2, 3)
 oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha
č. 4)
 uchazečem potvrzené položkové rozpočty (dle přílohy č. 5 – položkový
rozpočet schody, příloha č. 6 – celkový rozpočet)

Termín a místo plnění
veřejné zakázky

Místem plnění bude sídlo zadavatele.
Předpokládané zahájení prací: po podepsání smlouvy o dílo
Ukončení doby plnění: do 90 dnů od převzetí staveniště
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Termín pro předložení
nabídky

Nabídku doručte v zalepené obálce označené razítkem odesílatele a
označením: „NEOTVÍRAT – Rekonstrukce komunikace a vodovodní
přípojky“ poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele. Osobní
doručení je možné v pracovní dny v době od 7:00 do 13:00 hod. na
sekretariátě zadavatele do 30. 6. 2016.

Přílohy:
Č. 1 – identifikační údaje uchazeče
Č. 2 – prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Č. 3 – prohlášení o splnění profesních a technických předpokladů
Č. 4 – návrh smlouvy o dílo
Č. 5 – rozpočet schody a rampa
Č. 6 – krytí listy a rozpočet

V Karviné dne 15. 6. 2016

Mgr. Ivana Pinkasová
ředitelka školy
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