Výzva k podání nabídky
Název akce:

Výměna otvorových výplní na SŠZS Chrudim

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce)

Datum vyhlášení

Výměna otvorových výplní v budově školy.
Specifikace kvality:
materiál: plast
maximální tepelný součinitel odporu: U = 1,2
počet skel: 2 – 3
zastínění střešních oken: vnější markýzy a vnitřní rolety
19. 4. 2017

Název/ obchodní firma zadavatele:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Sídlo zadavatele:

Poděbradova 336, 537 01 Chrudim

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)

Mgr Zdeňka Hrochová, ředitelka školy
e-mail: hrochova@szs.chrudim.cz
tel: 469 620 415

IČ zadavatele:

00498891

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Mgr. Marta Pleskotová, zástupce ředitelky školy
e-mail: pleskotova-m@szs.chrudim.cz
tel.: 469 620 415
Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči dodatečné informace k výzvě
k podání nabídek nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti. Tyto
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i
všem ostatním uchazečům, kterým byla výzva k podání nabídek poskytnuta.

Lhůta pro podávání nabídek (data
zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Zahájení: 19. 4. 2017 8:00 hod
Ukončení: 12. 5. 2017 do 12hod
Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken ve 3. nadzemním podlaží
budovy SŠZS Chrudim a dveří v 1. nadzemním podlaží budovy. Část zakázky
může být plněna subdodavatelem.

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:

Celková cena zakázky
cena 1 200 000 Kč (včetně DPH)

Typ zakázky

Zakázka malého rozsahu – dle Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
(č.j.: 146/1.2/16)

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/
časový harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Harmonogram

Místa dodání/převzetí nabídky:

• Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12. 5. 2017 ve 12 hod,
nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a
nebudou dále hodnoceny.
• Výběr dodavatele bude realizován dne 12. 5. 2017 v 13 hod
a oznámení o výsledku bude odesláno e-mailem a poštou
všem uchazečům nejpozději 15. 5. 2017.
• Smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne výběru
dodavatele.
• Splnění zakázky do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Místo plnění zakázky:
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Poděbradova 336,
537 01 Chrudim
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu
zadavatele:
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Poděbradova 336,
537 01 Chrudim

Hodnotící kritéria:

V levém horním rohu obálky bude napsáno: Výběrové řízení, neotevírat.
Nabídka podaná bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 bodů. Jako
nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.
Nabídka bude hodnocena dle následujících kritérií a vah:
Hodnotící kritéria
1) nabídková cena 90% (za toto kritérium lze získat max. 90 bodů)
2) záruční + servisní podmínky 10% (za toto kritérium lze získat max.
10 bodů)
Hodnotí se výše nabídkové ceny s DPH v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je
nejnižší nabídková cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce

počet bodů =
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
dokumentace:

•
•

90∗𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒

+ body za 2. kritérium

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném ani
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

•

Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán. Výpis nebo kopie nesmí být starší 90 dnů.

Žadatel je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb (dále
ZVZ).
Žadatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného
prohlášení v souladu s ustanovením §53 ZVZ., odst. 1, písm. a) – i).
Žadatel splní profesní kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního
rejstříku či jiným dokladem uvedeným v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být
ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Dále doloží alespoň 2
reference zakázek.

………………………………………………………
Mgr. Zdeňka Hrochová
ředitelka SŠZS Chrudim

