VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce umýváren a WC v budově základní školy“

Zadavatel, Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace, se na Vás tímto obrací
s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou
postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen
„zákon“), v souladu s dalšími platnými ustanoveními.
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1. ZADAVATEL
Název:
IČ:
Sídlo:
Zástupce zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace
73184454
742 81 Bravantice 144
Mgr. Eva Fichnová
email: reditelka@zsbravantice.cz
telefon: 602 172 942
Oprávněná osoba jednat ve věcech veřejné zakázky:
Bc. Lucie Gelnarová
email: ekonomka@zsbravantice.cz
telefon: 601 576 955

2. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce umýváren a WC v 1. patře budovy základní školy dle
platných stavebních a hygienických předpisů pro oblast školství.

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je objekt základní školy na adrese 742 81 Bravantice 144, 1. patro.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), vč. DPH.

6. DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Realizace předmětu zakázky proběhne: od 1. července do 31. srpna 2021.

7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku zašle uchazeč o zakázku prostřednictvím elektronické pošty současně na oba e-maily:
reditelka@zsbravantice.cz a ekonomka@zsbravantice.cz nebo poštou na korespondenční adresu:
ZŠ a MŠ Bravantice p.o., 742 81 Bravantice 144.
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8. KVALIFIKACE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kterými prokáže
kvalifikační předpoklady pro splnění předmětu veřejné zakázky:
a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 1 Výzvy);
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání;
c) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů;
d) seznam významných stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět zakázky;

9. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY / NABÍDKY
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu.
Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, by měla být sestavena do jednoho souboru,
který bude vhodným způsobem zabezpečen proti případným úpravám. Nabídka nesmí být zaheslována,
ani jinak nesmí být znemožněno její otevření zadavatelem.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK
Výše nabídkové ceny (hodnocena bude celková nabídková cena s DPH): 85 %,
Garance na provedené práce: 5%
Rychlost jednání a zhotovení dodávky: 10%

11. LHŮTY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Konec lhůty pro podání nabídek:

1. 4. 2021, 13:00 h

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s vedením školy na telefonním čísle: 601 576 955
nebo emailu: ekonomka@zsbravantice.cz.

13. DOSTUPNOST ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadávací podmínky jsou dostupné na internetových stránkách zadavatele: www.zsbravantice.cz.

14. OSTATNÍ PODMÍNKY
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě.
Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
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Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadavatele, včetně
všech příloh.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat podmínkám uvedeným v této výzvě, může to mít za
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
Je-li nabídka shledána nejasná nebo neúplná, může zadavatel při zachování základních zásad vyzvat
dodavatele k doplnění nebo vysvětlení nabídky v přiměřené dodatečné lhůtě. Doplněním nelze měnit či
doplňovat nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez
uvedení důvodu, a to do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

15. PŘÍLOHY VÝZVY
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 2 – Fotodokumentace

V Bravanticích, dne 22. února 2021

Mgr. Eva
Fichnová

Digitálně podepsal
Mgr. Eva Fichnová
Datum: 2021.02.18
12:38:37 +01'00'

Mgr. Eva Fichnová, ředitelka
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