Výzva k podání nabídky
Výběrové řízení

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
IČ: 60650486

podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, §12 odst. 3 a § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Vás vyzývá k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Výměna osobního výtahu v objektu Domova mládeže SOŠ Blatná “
za těchto podmínek:

I. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Sídlem:
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Zastoupený: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
IČ:
60650486
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
II. Předmět a místo plnění veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH.
Předmět veřejné zakázky: Plněním veřejné zakázky výměna osobního výtahu v objektu Domova
mládeže SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 01 Blatná. Stavební úpravy výměny osobního výtahu
zahrnují demontáž stávající technologie osobního výtahu, stavební úpravy (bourací a stavební
práce) za účelem úpravy stavebních/dveřních otvorů pro nové dveře výtahové šachty, uzavření
otvorů ve stropě výtahové šachty, instalace nové technologie osobního výtahu se strojovnou
výtahu ve výtahové šachtě a odvětrávání výtahové šachty nad střechu objektu. Výměnou
technologie výtahu dojde k přesunu strojovny výtahu z prostoru nad výtahovou šachtou do
prostoru výtahové šachty.
Technické parametry nového osobního výtahu:
Výtah bude proveden v souladu s platnými normami ČSN EN 81-20: 2015, ČSN 274011:2004 +
Změna Z1:2008 + Změna Z2:2011, ČSN 274210:2004 a platnými předpisy Vyhláška č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Zhotovitel bude dále respektovat požadavky objednatele níže uvedené:
- Nosnost výtahu min. 475 kg.
- Rychlost výtahu 1 m/s.
- Výtah bude opatřen funkcí nouzového sjezdu do nejbližší stanice včetně následného
otevření dveří (funkce bude aktivována při výpadku elektrické energie).
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Šachetní a kabinové dveře automatické rozměru 800 x 2000 mm s požární odolností min.
min. EW 30 DP1.
Stávající technologie výtah, tj. včetně vodítek, protiváhy, konzolí kabiny výtahu, bude
demontována, resp. vyměněna za novou.
Ve všech stanicích bude osazen displej s polohovou signalizací kabiny.
Nosné prostředky budou nové – pásy.
Hlučnost instalovaného zařízení bude odpovídat ČSN 274210.
Osvětlení výtahové šachty bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 81-20.
Intenzita osvětlení kolem stroje výtahu bude provedena v souladu s požadavky ČSN EN 8120 (min. 200 lx).
Zhotovitel zajistí provedení veškerých stavebních prací úprav spojených s výměnou
technologie výtahu uvedených ve Výkazu výměr.
Kabina výtahu bude konstrukčně uzpůsobena tak, aby byl maximálně využit prostor
stávající výtahové šachty (min. 1090 x 1180 mm).
Výtah bude obsahovat blokaci tlačítek kabinového tabla klíčem
Provedení kabiny bude odpovídat následujícím požadavkům:
- Kabina bude vybavena vážením indikujícím přetížení.
- Kabina bude osazena displejem s polohovou a směrovou signalizací.
- Tlačítka ovladačové kombinace budou v provedení antivadal se světelnou signalizací
navolené stanice označené 0 až 7 včetně tlačítka umožňující opětovné otevření
dveří.
- Tlačítkové ovládání volby stanic bude doplněno o Braillové písmo.
- Kabina bude opatřena nouzovým osvětlením.
- Kabina bude opatřena dorozumívacím zařízením (GSM brána).
Pohonná jednotka výtahu bude odpovídat následujícím požadavkům:
- Pohonná jednotka výtahu bude bezpřevodový trakční stroj umístěný ve stávající
šachtě výtahu (stávající strojovna bude zrušena z důvodu plánovaného budoucího
využití půdního prostoru objektu včetně stávající strojovny).
- Pohon výtahu bude ovládán frekvenčním měničem umožňující plynulý rozjezd a
dojezd do jednotlivých stanic s přesností zastavování ± 3 mm.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato „Výzva k podání nabídky“, dále „Výkaz výměr“ v příloze
č. 4 a „Projektová dokumentace“ v příloze č. 5.
Místo plnění veřejné zakázky: Střední odborná škola, Blatná
Kód CPV

45000000-7 Stavební práce

III. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 10. 2016 v 10:00 hod. Sraz účastníků je před
hlavním vchodem do Střední odborné školy, Blatná
IV. Základní údaje zadávací dokumentace:

Platební podmínky:
Viz článek V. Platební podmínky v závazném návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 3

Doba plnění:

1. duben – 19. květen 2017
(počátek realizace je možný i dříve, ale 19. květen 2017 je nejzazší možný termín dokončení
zakázky)

Záruční podmínky:
Viz článek IX. Záruka, reklamace v závazném návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 3
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V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který v nabídce prokáže splnění
následujících kvalifikačních předpokladů:
 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona
(K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky – příloha č. 2)
 Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona
K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou- příloha č. 2)
 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 odst. a) - b) zákona
(K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou- příloha č. 2)
 Technické kvalifikační předpoklady
Ke splnění předloží uchazeč seznam minimálně 2 zakázek obdobného charakteru, které byly
realizovány v posledních 5 letech. Seznam bude obsahovat název objednatele, období
realizace zakázky, název zakázky, její stručný popis a cenu, za kterou byla zakázka
zrealizována.
VI. Způsob hodnocení nabídky
Nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH

- váha 100%

VII. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese:
SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Místo pro podání osobně: Sekretariát SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, každý
pracovní den v časech 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Adresa pro doručení poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu:
Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předložit do 3. 11. 2016
Obálka bude označena tímto textem:
„ REKONSTRUKCE VÝTAHU - NEOTEVÍRAT“
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny SOŠ Blatná. Včasné doručení je
rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení
nabídek.
VIII. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum a hodina: 7. 11. 2016 v 10:30 hodin
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Místo otevírání: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, kancelář ředitele
školy
Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek v zastoupení jedné osoby za jednoho uchazeče. Zástupce uchazeče
prokáže, že je v pracovně-právním vztahu či majetkovém vztahu k uchazeči.
Při otevírání obálek bude kontrolováno splnění podmínek otevírání obálek, tedy zda je nabídka
zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky
otevírání obálek, komise rovněž sdělí informaci o nabídkové ceně, která je předmětem hodnocení.
IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
- V nabídce uchazeč předloží:

1.Oprávněnou osobou podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo v písemné formě – příloha č.
3 (vyplnit žlutě vyznačená místa).
2.Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - viz bod V. výzvy.
3.Vyplněný „Výkaz výměr“ - příloha č. 4.
4.„Krycí list“ nabídky - příloha č. 1.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí být zpracovaná v českém jazyce a bude podepsaná osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- V případě, že uchazeč bude realizovat některé části plnění zakázky prostřednictvím
subdodavatelů, musí být toto v nabídce přesně specifikováno a zároveň musí v nabídce
uvedeny identifikační údaje těchto subdodavatelů.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a
v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.
- Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
- Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a
které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
- V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč povinen
provést písemný rozklad cenové nabídky.
- Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
X. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami.
Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) a bude na krycím listu (příloha č. 1) a ve smlouvě
o dílo (příloha č. 3) uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu s projektovou
dokumentací (příloha č. 4 a 5) a musí zahrnovat veškeré náklady. Cena musí pokrývat
všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot charakteru zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, nabídkovou cenu je možno
překročit pouze v případě změny DPH.
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XI. Práva zadavatele:
 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, vyjma podmínek stanovených v této výzvě a
dále takových podmínek, které by měly nebo mohly mít vliv na okruh uchazečů
- doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
- zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, a to i bez udání důvodu
 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo
zvýšení ceny.
XII. Dodatečné informace a zveřejnění příloh výzvy (kompletní dokumentace)
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně
prostředky uvedenými v § 148 odst. 2 zákona (např.: e-mail, pošta) a to nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby
zadavatele: Ing. Mgr. Pavla Kotrouše e-mail: skola@blek.cz adresa: Střední odborná škola,
Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
zveřejněny na webových stránkách zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku dodavatele.
Přílohy výzvy (kompletní zadávací dokumentace) jsou zveřejněny na webových stránkách
zadavatele.
Pro stažení dokumentů obdrží uchazeč postup přístupu na stránky s dokumenty,
jako součást průvodního dopisu. Uchazeč taktéž může požádat o přístupové údaje
e-mailem na adrese skola@blek.cz .

V Blatné dne 29. 9. 2016
Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list (WEB zadavatele)
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (WEB zadavatele)
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo (WEB zadavatele)
Příloha č. 4 – Výkaz výměr (WEB zadavatele)
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace (WEB zadavatele)
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