Výzva k podání nabídky
PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÉ
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“) a pokynů poskytovatele dotace a příkazu ministryně MPSV č. 14/2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Zadavatel
název:
CENTRUM KOCIÁNKA
sídlo:
Kociánka 93/2, 612 47 Brno, Královo Pole
IČ:
00093378, CZ 00093378
Statutární zástupce:
Tomáš Komárek – ředitel Centra Kociánka
Telefon:
515 504 201 - ústředna
Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy
(zástupce zadavatele):
název:
KOINVEST CZ, s. r. o,
sídlo:
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČ:
283 31 115
kontaktní osoba:
Věra Bartuňková
telefon:
568 841 111, 603 762 530
e-mail:
vera.bartunkova@post.cz
Preambule
Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání
nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále
jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 mil. Kč bez DPH.
Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

II. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Centrum Kociánka pracoviště Březejc –
stavební úpravy budov 1. a 2.“ dle projektové dokumentace.
Dílo se nachází k.ú. Sviny u Křižanova, Sviny parc. č. st. 106, okres Žďár n/S, Kraj
Vysočina
Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:
Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy budovy 1 a budovy 2, které jsou postaveny
jako dvojtrakt, střední nosné zdivo vymezuje prostor pro učebny a pokoje a v druhém traktu je
chodba, sociální a technické zázemí. Stavebními úpravami dojde ke zrušení stávajících
pokojů, které budou nahrazeny učebnami a bude modernizováno sociální zázemí.
Budovy jsou zastřešeny šikmou sedlovou střechou s hřebenem ve výšce +5,47 m. Stávající
plechová hladká krytina bude nahrazena novou plechovou profilovanou krytinou z šablon
imitujících střešní tašky v červené barvě - blíže viz PD.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

15 000 000,- Kč.

III. Zadávací dokumentace
Veřejná zakázka je zadávaná elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje zadavatele NEN - profil zadavatele hostovaný v NEN: Národní elektronický nástroj
(dále jen NEN) dostupného na internetové adrese https://nen.nipez.cz/profil/CKOCIANKA.
V případě dotazů nebo problémů může účastník zadávacího řízení kontaktovat uživatelskou
podporu systému NEN – tel. +420 841 888 841 (v pracovní dny od 7:00 hod do 18:00 hod)
nebo Hotline@nipez.cz.

IV. Lhůta a podání nabídek
Nabídka dodavatele bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje
NEN - profil zadavatele hostovaný v NEN - https://nen.nipez.cz/profil/CKOCIANK – v
detailu předmětné veřejné zakázky.
Nabídka nemusí být podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty
vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu pdf
(textové části nabídky, doklady) a xls (položkové rozpočty).
Lhůta pro podání nabídek končí 7. 6. 2021 ve 1300 hod
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky při podání nabídky na straně
účastníka. Zadavatel doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých
příloh)

V. Požadavky na prokázání kvalifikace
• Základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016: čestné prohlášení
• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona 134/2016:
a) uchazeč doloží kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ (ne starší 90.
dnů)
b) autorizace - § 77 odst. 2 b) - autorizace v oboru pozemní stavby
• Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a, zákona 134/2016:
a) seznam významných dodávek - Uchazeč musí prokázat, že v předchozích 5 letech
před zahájením zadávacího řízení řádně zrealizovat alespoň 3 významné zakázky s plněním
obdobného předmětu zadávacího řízení v hodnotě 7,5 mil Kč.

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny
(která má váhu 100 % v kritériu ekonomické výhodnosti) bez DPH.
Digitálně podepsal

V Brně dne

18. 5. 2021

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Komárek
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