Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Naše zn. č.: O365/2019
Datum: 4. 12. 2019
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace (dále jen SVČ) zastoupená Ing.
Šárkou Medunovou - ředitelkou, předkládá výzvu pro podání nabídek v rámci výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“ na
dodávku a montáž dle slepého rozpočtu. Výzva je řešena mimo režim zák. č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), zadavatel se však v
dokumentech odkazuje na vybrané odstavce zákona, které je uchazeč povinen respektovat.
Výzva obsahuje informace a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž
nesplnění povede k vyřazení nabídek z hodnocení. Výzva se řídí Vnitřní směrnicí
zadavatele určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zadavatel
hodlá uzavřít s vhodným subjektem smlouvu o dílo (příp. nepojmenovanou smlouvu, apod. dle předmětu zakázky) na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen zakázka). Za tímto
účelem má zájem získat na základě této výzvy informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení zakázky malého rozsahu.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Sídlo: Vítkov, Bezručova 585, PSČ 749 01
IČ: 732 14 892
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Šárka Medunová, ředitelka příspěvkové organizace
Tel.: 556 300 362
M.: 605 55 11 36
Email: medunova@svc-vitkov.cz
 Vymezení předmětu zakázky malého rozsahu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce toalet v prostorách sociálních
služeb Vítkov. Dodání nabídky je v listinné podobě na adresu Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
Stavební úpravy rekonstrukce by měli vyřešit zastaralý technický stav vybavení toalet:
 Vybourání stávajících keramických obkladů
 Montáž nového sanitárního zařízení
 Nové keramické obklady
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 Související stavební práce
 Doba a místo plnění veřejné zakázky
3.1 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné
prodloužení zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení: 3. 2. 2020
Předpokládaný termín dokončení: 31. 3. 2020
3.2 Místem plnění je:
KD Vítkov, prostory sociálních služeb Tunnel, Dělnická 746, Vítkov 749 01
 Kvalifikace dodavatelů
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky MR je dodavatel, který:
4.1 splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 74 ZZVZ
Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat doložením čestného prohlášením dodavatele
dle § 75 odst. 1 a-e) ZZVZ, § 75 odst. 1 bodf) se dokládá v rámci bodu 4.2
4.2 splní profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ
 Obchodní a platební podmínky
Součástí výzvy jako příloha č. 4 je návrh smlouvy o dílo. Tento návrh obsahuje závazné
obchodní podmínky pro uchazeče.
 Požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých
korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o
dílo. Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou
daňovou povinnost stanovenou ust. § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
 Požadavky na zpracování cenové nabídky
7.1 Dodavatel může podat pouze jednu cenovou nabídku
7.2 Nabídka:
- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa
zadavatele, s označením názvu veřejné zakázky Stavební úpravy balkónu
Sokolovny.
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace
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7.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
7.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
obsah nabídky,
Krycí list nabídky př. č. 1
Prohlášení o základní způsobilosti př. č. 2
Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů př. č. 3
Návrh smlouvy o dílo př. č. 4
Seznam subdodavatelů př. č. 5
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky podle § 77 z.
134/2016 Sb.
7.5 Nabídky doručte osobně či poskytovatelem poštovních služeb na adresu zadavatele
Střediska volného času Vítkov, p. o, Bezručova 585, Vítkov, PSČ 749 01 v termínu do
09:00 hodin, dne 19. 12. 2019.
7.6 Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7.7 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 12. 2019 v 9:00 hod ve velké klubovně
v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce
uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek
s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za
uchazeče jednat.
8 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

V případě nutnosti bližších informací k dané zakázce se obraťte na Ing. Šárku Medunovou,
ředitelství SVČ Vítkov, p. o. nebo telefonicky na čísle 556 300 362, 605 55 11 36.
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