Střední škola řemesel, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Výzva k podání cenové nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout předložené nabídky
- změnit podmínky zadání zakázky
- zrušit tuto soutěž
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
I. Název zakázky

„Odstranění závad strojovny bazénu“
Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů.
II. Základní údaje zadavatele
Název zadavatele:
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
IČ, DIČ zadavatele: 13644301, CZ 13644301
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Petr Solich, ředitel školy, ss@ssremesel.cz, tel. 558 421 211
Kontaktní osoba zadavatele:
Lenka Swatoschová, swatoschova@ssremesel.cz, tel. 558 421 216,
mob. 702 075 664
Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele ve smyslu § 48
zákona o veřejných zakázkách https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/13644301 a dále na
webovém prostředí www.ssremesel.cz v sekci Základní údaje – Profil zadavatele – Zadávací řízeníaktuální.

III. Předmět veřejné zakázky, místo plnění, lhůty
1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na zhotovení
stavby „Odstranění závad strojovny bazénu“ dle projektové dokumentace stavby „Obnova
bazénové technologie“ v objektu TV a bazénu školy na ul. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
zpracované v srpnu 2020 společností Bazény a Wellness s. r. o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha
8, IČ 27941931. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv.
2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kódy CPV:
43324100-1-Zařízení pro bazény
42912310-8 – Přístroje k filtrování vody
51514110-2 – Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
42912350-0 – Filtrační provozní zařízení
42514300-5 – Filtrační zařízení

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
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3. Prohlídka místa plnění: prohlídku a zaměření je možné domluvit – kontakt: paní Swatoschová,
email: swatoschova@ssremesel.cz, tel. 702075664
Zadavatel důrazně doporučuje účast na prohlídce místa plnění. Má za to, že prohlídka místa
plnění má zcela zásadní význam pro podání relevantní nabídky.
4. Doba plnění: předpokládaný termín realizace je červen - srpen 2021
5. Splatnost faktury: 30 pracovních dní od převzetí díla, bez záloh

IV. Požadavky stanovené pro zpracování nabídky
1. Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem.
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis
z obchodního rejstříku, plná moc).
2. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Nabízená cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním zakázky, zejména
veškeré dodávky, dopravu, zaškolení obsluhy, práce, poplatky či náklady zhotovitele nezbytné pro
úplné provedení díla. Nabídková cena může být měněna pouze za podmínek uvedených obchodních
podmínkách, tedy v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Text smlouvy je pro účastníky závazný a tito
nejsou oprávněni jej jakkoliv měnit.
3. Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou musí být psány v českém
jazyce, nabídka se podává v písemné formě v jednom vyhotovení.
4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Nabídka musí obsahovat:
 identifikační údaje uchazeče,
 návrh smlouvy podepsaný osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za
uchazeče,
 krycí list,
 dokumenty o prokázání kvalifikace
 seznam významných realizovaných zakázek
Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

Prokázání základní způsobilosti - uchazeč předložením Čestného prohlášení (Příloha č. 3
Zadávací dokumentace) prokáže splnění podmínek základní způsobilosti,

b)

Prokázání profesní způsobilosti - splnění prokáže předložením:
- Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (kopie)
- Výpis ze Živnostenského rejstříku, případně živnostenské oprávnění (kopie) v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či
licence, min. v rozsahu: Vodoinstalatérství, topenářství nebo Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
Splnění základní způsobilosti účastník prokáže předložením čestného prohlášení o splnění
základní způsobilosti.
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Minimální technické požadavky:
Podáním nabídky poskytovatel garantuje, že v posledních dvou letech před zahájením zadávacího
řízení realizoval alespoň jednu obdobnou zakázku v celkovém rozsahu alespoň 3 mil. Kč bez DPH. Toto
dodavatel doloží předložením seznamu významných realizovaných zakázek uskutečněných v této době,
v seznamu budou uvedeny alespoň tyto údaje:





V.

název objednatele,
předmět a rozsah významné dodávky,
doba realizace,
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci dodávky ověřit.

Pokyny pro nakládání s nabídkou, otevírání a hodnocení nabídek

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení lze podávat doporučeně poštou, prostřednictvím
osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního právního předpisu nebo osobně na recepci zadavatele v uzavřené obálce s uvedením
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) na adrese:
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek.
Obálka s nabídkou bude označena štítkem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT!!!
„Odstranění závad strojovny bazénu“
Lhůta pro podání nabídek: 25. 1. 2021 do 11:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zřizovatel v den lhůty pro podání nabídek.
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, zadavatel bude posuzovat celkovou cenu bez DPH.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 1. 2021
Zpracovala: Swatoschová Lenka

Příloha č. 1 – PD
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

