Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„ Nátěr fasády v části „C“ budovy
Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145“
(dále též ,,ZD“)
Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Práva a povinnosti dodavatele potažmo účastníka řízení a zadavatele a další podmínky
neuvedené v této dokumentaci se řídí ZZVZ.
Zadavatel:
Město Litomyšl
se sídlem Bratří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 002 76 944
DIČ: CZ00276944
Zastoupen:
ve věcech smluvních Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
Profil zadavatele: https://zakazky.litomysl.cz/
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Nátěr fasády v části „C“ Základní
školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145“. Dílo spočívá v provedení nátěru fasády budovy školy
v rozsahu stanoveném touto výzvou a jejími přílohami této výzvy.
Pro nátěr fasády strany budovy ze dvora je možné zapůjčit od školy hydraulickou plošinu.
Cenová nabídka zhotovitele zahrnuje provedení a obstarání veškerých prací a
dodávek jejichž výsledkem je bezvadné kompletní dílo.
Jedná se zejména o:
a) stavbu, montáž a demontáž lešení vč. ceny případného pronájmu
b) očištění a připravení podkladu pro nátěr
c) vyspravení opadnutých částí stávající omítky
d) úklid místa po provedeném díle,
e) zajištění bezpečnosti v místě plnění,
f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.
Dílo musí být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN,
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými,
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění
díla.
Barevnost bude totožná s nátěrem provedeným cca před dvěma lety ve dvoře
bloku A a B budovy
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•

Při uvedeném zároveň platí, že nátěr fasády, kde jsou okna učeben (ve
dvoře) bude proveden výhradě v době hlavních školních prázdnin, případně v jiném
termínu odsouhlaseném vedením školy. Nátěr fasády, kde jsou okna do chodeb (ke
Střední škole zahradnické a technické Litomyšl) lze provádět i za provozu budovy za
předpokladu řádného zabezpečení prostor, na kterých budou probíhat práce.
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním
právním předpisem (CPV kód) je následující:
45262521-9 – Fasády
45443000-4 - Práce na fasádách
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1

Doba plnění
Předpokládaný termín zahájení zakázky:

jaro 2021

Předpokládaný termín ukončení zakázky:

30. srpna 2021

Nátěr fasády na severní a jižní straně bloku „C“ budovy bude probíhat v koordinaci
se zadavatelem zakázky a s ředitelem školy.
Zadavatel dále upozorňuje, že realizace díla je závislá na dostupnosti finančních
prostředků.
2.2

Místo plnění
Místem plnění je objekt Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy.
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI

Doklady o kvalifikaci
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích
a mohou je nahradit ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel
splňuje kvalifikační předpoklady dle této výzvy), nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí dodavatelům ke
splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v následujícím
rozsahu:
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona č. 134/2016 Sb. způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.
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Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v následujícím
rozsahu:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c)
zákona č. 134/2016 Sb.
Kvalifikaci pro realizaci prokáže uchazeč, který doloží dle § 77 odst. 1 výpis z obchodního
nebo živnostenského rejstříku, odst. 2 písm. a) oprávnění k podnikání v rozsahu
pokrývajícím předmět plnění veřejné zakázky (tj. živnostenské oprávnění „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování) a ke splnění kvalifikačního předpokladu podle odst. 2
písm. c) osvědčení o autorizaci ČKAIT v rozsahu předmětu veřejné zakázky dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (včetně dokladu
prokazujícího vztah této osoby k dodavateli).
Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
v následujícím rozsahu:
Zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných
schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě
požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odst. 2
písm. b) ZZVZ předložit seznam významných dodávek nebo významných služeb
obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva před uzavřením smlouvy předloží
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy.
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Obchodní a platební podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této
veřejné zakázky jsou obsaženy v textu závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen
„Smlouva“) , který tvoří přílohu této ZD. Dodavatel v rámci návrhu Smlouvy vyplňuje
pouze zadavatelem označená pole. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit
podepsaný návrh Smlouvy, který bude odpovídat vzoru Smlouvy ze zadávací
dokumentace. Návrh Smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou zmocněnou jednat za dodavatele.
Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě předložena
k podepsanému návrhu Smlouvy.
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Hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
3

Jediným kritériem pro hodnocení bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Hodnocení bude provedeno prostým seřazením nabídek dle nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující
nejnižší nabídkovou cenu.
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Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

6.1

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách (Kč, CZK)
v členění:
• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
• sazba DPH (v %),
• samostatně DPH a
• nabídková cena včetně DPH.
6.2

Požadavky Zadavatele na obsahovém členění a formální zpracování nabídky

6.2.1

Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v tištěné podobě ani v elektronické formě
jiným způsobem, než prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
https://zakazky.litomysl.cz.
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky,
zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datových schránek a e-mailu.
Dodavatel či účastník jsou povinni provést registraci v elektronickém nástroji. Podrobné
informace o ovládání systému nalezne dodavatel v uživatelských příručkách na adrese
https://zakazky.litomysl.cz/manual.html.
V rámci registrace dodavatele může být vyžadován elektronický podpis.
Zadavatel doporučuje dodavateli s časovým předstihem vyzkoušet správnou
funkčnost nastavení elektronického nástroje v rámci internetového prohlížeče a podání
nabídek v testovacím prostředí viz odkaz Test nastavení prohlížeče v levém menu
elektronického
nástroje
E-ZAK
nebo
na
adrese
https://zakazky.litomysl.cz/test_index.html.
V případě že budete potřebovat radu s podáním nabídky, můžete se obrátit
s dotazem na odbornou podporu elektronického nástroje E-ZAK na tel. 538 702 719,
případně přímo na zadavatele. Veškeré potřebné informace pro podání nabídky najdete
na https://www.ezak.cz/.
Nabídka bude předkládána v běžně dostupných formátech jako *.pdf, *.doc/x,
*.xls/x, *.rtf, či *.jpg.
Nabídku je možné předložit pouze v českém jazyce, s výjimkou dokladů
o prokázání kvalifikace, které je možno předložit rovněž ve slovenském jazyce. Doklady
v jiných jazycích musí být opatřeny překladem do jazyka českého.
Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a nesrovnalosti, které by Zadavatele
mohly uvést v omyl.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
6.2.2 Obsah a struktura nabídky
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Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem:
1) Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu nabídky může být použit vzor z Přílohy (Formuláře). Na
Krycím listu bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje
Zadavatele a dodavatele včetně kontaktních osob a osob zmocněných k dalším
jednáním.
V případě společné účasti dodavatelů zadavatel požaduje, aby tito v nabídce
doložili, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně.
2) Cenová nabídka
Nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v Kč bude strukturována v členění dle
této ZD.
3) Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Dodavatel předloží návrh Smlouvy odpovídající Příloze této ZD; tento návrh
Smlouvy musí být předložen v originále a musí být řádně podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel není oprávněn do textu návrhu smlouvy
jakkoli zasahovat jinde než ve žlutě podbarvených pasážích. Přílohou bude oceněný výkaz
výměr.
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Technické podmínky
Technické podmínky jsou kompletně vymezeny přílohami této výzvy.
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Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
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Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení v nabídce předložili seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
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Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace a to písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
https://zakazky.litomysl.cz.
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti
doručené nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek všem
osloveným dodavatelům.
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Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace
i z vlastního podnětu, bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele).
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Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být podány v elektronické formě.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. prosince 2020 v 10:00 hodin.
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Termín a místo otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Otevírání obálek je neveřejné.
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Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec
lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena v délce 60 dnů.
Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se
s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo nedošlo k ukončení zadávacího řízení
před uplynutím zadávací lhůty. Pokud zadavatel v rozporu s tímto ustanovením neodešle
oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno.
Zadavatel v takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně vynaložené
náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.
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Další práva a požadavky vyhrazené Zadavatelem
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) Zakázka není rozdělena na části. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.
b) Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel
vynaloží na účast v zadávacím řízení s výjimkou úhrady ceny nevrácených
vzorků.
c) Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci.
d) Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníků řízení doplňující informace
a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je
dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
e) Zadavatel je oprávněn posunout termín zahájení plnění zakázky v souvislosti
s termínem ukončení zadávacího řízení.
f) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu.
g) Zadavatel v rámci nabídky připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných či lepších řešení.
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h) Zadavatel s ohledem na zvláštní požadavky architekta ohledně nutnosti
zachovat architektonickou koncepci budovy a důsledně respektovat její
stávající vzhled i estetickou hodnotu určuje, že účast na prohlídce místa
budoucího plnění je nezbytným předpokladem k plnění veřejné zakázky.
Prohlídka místa plnění se uskuteční po předchozí domluvě na e-mailu
pavel.kubes@litomysl.cz nebo telefonicky na 775 653 316 se schůzkou
účastníků před budovou školy na adrese T. G. Masaryka 1145.
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Důvěrnost informací

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty
v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně
publikovány). Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné
zakázky.
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Přílohy k zadávací dokumentaci
Součástí zadávací dokumentace jsou tyto Přílohy:
Příloha č. 1: Část původní projektové dokumentace
Příloha č. 2: Obchodní podmínky ve formě textu návrhu smlouvy o dílo
Příloha č. 3: Formuláře pro zpracování nabídky

V Litomyšli dne 26. listopadu 2020

Ing. Pavel Kubeš
vedoucí oddělení investic
zadavatel

Ing. Pavel Kubeš
Digitální podpis:
26.11.2020 10:05
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