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V Karviné dne 18. 3. 2016

Výzva k předložení nabidky

na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, výkon inženýrské ěinnosti a
koordinátora BOZP na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vedené pod názvem

,,Venkovni úpravy ploch objektu na ul. K. Sliwky, č. p. 620'' (ll. eiapa)

zadanou mimo režim zákona č. í37l2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
přepisů (dále jen ,,zákon")

1, ldentifikační údaje o zadavateli

2. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky.

Splněním kvalifikace se rozumí:
2,'| splněnízákladníchkvalifikačníchpředpokladů
2,2 splněníprofesníchkvalifikačníchpředpokladů
2.3 splněnítechnickýchkvalifikačníchpředpokladů

3. DokladyprokazujícísplněnízákladníchkvalifikačnichpředpokladŮ
(odkaz na znění § 53 odst. 1, písm. a)-k) zákona)
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Dodavatel prokazuje sp|nění základnich kvalifikačních předpokladů pod|e písmena a) až k)
ěestným prohlášením ne starším 90 dnů, Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy na
zhotovení prójeKové dokumentace, \^ýkon autorského dozoru, výkon inženýrské činnosti a
koordinátora BozP (dále jen náVrh smlouvy).
Uchazeč, se kteným má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí souěinnosti k uzavření sm|ouvy.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladŮ
( odkaz na znění § 54, písm. a), b)zákona)
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů, tzn., že požadavky splňuje dodavatel,
ktený předloží:
4.1 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ěi uýpis zjiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán
4.2 doklad o oprávnění k podnikání podle zv|áštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci

4.3 osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/,1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro
oboť pozemní stavby, věetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného váahu této
osoby k dodavateli formou čestného prohlášení. V plnění tohoto kvaliíikačního
předpokladu pomocí subdodavatele bude součástí nabídky také smlouva o budoucí
spolupráci a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladŮ
(odkaz na znění § 56, odst. 1, písm. a), b) zákona)
Zadavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
zakázek realizovaných uchazečem v posledních třech letech, jejichž předmětem bylo zajištění
zpracování projektové dokumentace pro stavební řizení a pro výběr zhotovitele věetně výkonu
inženýrské ěinnosti a výkonu funkce koordinátora bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby s min. hodnotou investiěních nákladů 350 tis. Kě vč. DPH,
pro každou referenční zakázku, Podrobné podmínky k prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů obsahuje návrh smlouvy.

Předmět veřejn é zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele a mandatáře a uzavření smlouvy na
zhotoveni projektové dokumentace, rnýkon inženýrské ěinnosti, Výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru na stavbu ,,Venkovní úpravy ploch objektu na ul,K,sliwky, č,p.620'(tzv.ll.etapa)
Popis předmětu veřejné zakázky je zaveden v návrhu smlouvy.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládané náklady na realizaci stavby: maximální hodnota realizace stavby činí
850 tis, Kč včetně DPH.

Místo plnění a prohlidka místa plnění
Místem plněníje objekt Rodinné a manželské poradny (rovněž Poradny pro pěstounskou
péči) na ulici Karola Sliwky, č.p.620 v Karviné - pozemek parcela Č.518, 519 a 521/3, k.Ú.

Karviná-město;
ObjeK bude zpřístupněn kprohlídce uchazeěům dne 2í.3.20í6 vdobě od 9:00 hodin do
í2:00 hodin.

Na Bělidle 8,15, 733 01 Karviná - Fryštát
Teléíon: 596 317 575
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lČ 00847267
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kontaktní osoba pro zpřístupnění objektu: phDr. Jana Michailidisová - vedoucí Rodinné
a manželské poradny V Karviné, tel, +420 774780 4oo,

Doba plněni
Jednotlivé části díla budou předány a činnosti budou realizovány v termínech uvedených
v obchodních podmínkách návrhu smlouvy.

í0. Návrh smlouvy
Návrh smlouvy obdrŽÍ vyzvaní zájemci souěasně s výzvou k podání nabídky. ostatní uchazeěi
obdrŽÍ návrh smlouvy bezplatně na základě písemné žádosti (i e-mailové zaslané na adresu
moldzvk@cepp.cz) do dvou pracovních dnů od doruěení žádosti.

11. Misto a lhůta pro podání nabídky
Nabídky se podávají v českém jazyce pouze v listinné podobě vjednom vyhotovení. Nabídka
bude doručena na adresu zadavatele: centrum psychologické pomoci, Ňa Bělidle 8í5,
733 01 Karviná FryŠtát, osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence ve lhůtě pro
podání nabídký do 3í,3.20,16 od 08:00 hod do 14:oo hod. Nabídky podané po tomto termínu
nebudou zadavatělem do výběrového řízení zařazeny.
Jiné doručeňí není póváiovano za řádné podání nabídky. V případě podání nabidky
Prostřednictví poŠtovní licence je rozhodující doba doruěení na adresu zadavatele, nikoii
datum podání.
Nabídku doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele
nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁř;KA

Zhotovení PD, AD, lČ a koordinátora BOZP,,Venkovní úpravy ploch objektu na
ul.K.Sliwky, č.p.620.' (ll.etapa)

NEOTVÍRAT

12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
UchazeČi jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně (i e-mailem) dodatečné informace
k zadávacÍm podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informaci k zadávacím
podmínkám se podává výhradně na adresu zadavatele v ěeském jazyce a musí být doručena
zadavateli nejpozději 5 dnů před ukoněením lhůty pro podání nabídek.
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

'l3. Způsob zpracováni nabidkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v ěeské měně v členěni:- cena bez DPH, DPH a cena celkem věetně DPH

Nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz návrh
smlouvy). Nabídková cena bude stanovená jako konečná a nejvýše přípustná a bude
obsahovat veškeré náklady spojené realizací předmětu plnění této veřejné zakázky,

Na Bělidle 815,733 01 Karviná - Fryštát
Teleíon: 596 317 575
E-mail: ceoo@ceDo.cz

lč 00847267
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14, Hodnocení nabídek, hodnoticí kritéria
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč.DPH.
Pořadí nabídék bude stanoveno podle výše nabídkové ceny vč.DPH, nejvýhodnější nabídkou
bude nabídka s nejnižší nabldkovou cenou, uvedenou uchazečem v návrhu smlouvy.
Podrobnosti jsou uvedeny V návrhu smlouvy.

í5. zrušenl zadávaclho řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na dodavatele plněné této veřejné zakázky
malého rozsahu i bez udání důvodu do doby uzavření smlouvy.

í6. závěrečné informace zadavatele
Podmínky podání nabldky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
a způsob prokázání kvalifikace se řídí požadavky zadavatele uvedené v návrhu smlouvy.
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