
Výzva k předložení nabídky

Zadávací podmínkyol.i.?iuB;'33!B:'""#:tiff5H::.TT'.,T:?:i:Í"ý'ské činnosti,

,,Zpevněné pIochy na pozemku p. č. 383, K.u. Poruba -
Pa rkovi ště Jazykového gym názia Pavla Ti g rida..

Identifikační údaje zadavatele
Jazykové gymnázium Pav|a Tigrida
Gustava Klimenta 49313
708 00 Ostrava-Poruba

KontaKní osoba: Ing. Monika Kocháňová, ředite|ka,
tel.: 774 282 284
email : mkochanova@jazgym.cz

Zadavatel si Whrazuie právo:
. odmítnout předložené nabídky,
. změnit podmínky zadání veřejné zakázky,
. zrušit zadání veřejné zakázky bez udánídůvodu,
o sm|ouvu neuzavřít.

I. Předmět veřeiné zakázkv na službv ie:

Zhotovení projektové dokumentace, ýkon inženýrské činnosti, koordinátora BozP a ýkon
autorského dozoru pro stavbu parkoviště v areá|u Jazykového gymnázia Pavla Tigrida,
ostrava-Poruba, příspěvková organizace.
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka ma|ého rozsahu (VZ m. r.)
2. Druh veřejné zakázky: s|užby
3. Předmětem VZ m.r. je: zpracování projektové dokumentace, ýkon inženýrské činnosti,

koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a ýkon autorského dozoru pro stavbu parkoviště
(akce - Zpevněné p|ochy na pozemku p. č. 383, K.Ú. Poruba - Parkoviště Jazykového
gymnázia Pavla Tigrida) v areá|u Jazykového gymnázia Pav|a Tigrida, ostrava-Poruba,
příspěvková organizace' na u|. Gustava Klimenta 49313, ostrava-Poruba, Psc 708 00.
ProjeKová dokumentace bude zpracována na zák|adě požadavků zadavate|e:
- podkladem pro vypracování projektove dokumentace této akce bude dá|e Studie lpevněné
pIochy na pozemku p. č. 3B3, K.U. Poruba - Parkoviště Jazykového gymnázia Pav|a
Tigrida".

4. Místo p|nění: místo stavby Gustava K|imenta 49313, ostrava-Poruba, příspěvková
organizace

5. Doba p|nění PD: čeruen 20IB_záÍí 2018
Předpokládaná doba nás|edné rea|izace: |istopad 20l8-duben 2019
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6.

7.

Předpok|ádané nák|ady na rea|izaci nás|edné stavby: maximální hodnota nás|edné
rea|izace projeKované stavby činí 1.000 tis. Kč bez DPH (tento finanční limit je v návrhu
obchodních podmínek zasmluvněn jako reaIizační maximum!)

Proh|ídka místa p|nění: V případě zájmu o proh|ídku místa plnění se zájemci přih|ásí
e-mailem na adresu: mkochanova@jazgYm.cz, nejpozději do 12. 6. 2018 do 12:00
hodin. V případě, že se zájemci na proh|ídku přih|ásl proh|ídka místa p|nění se bude konat
dne 13. 6. 2018, sraz zájemců bude ve 13:00 hodin před vchodem do budovy ško|y na u|.
Gustava K|imenta 39313, ostrava-Poruba (Jazykové gymnázium Pav|a Tigrida, ostrava-
Poruba, příspěvková organizace).

V případě, že se zájemci do ýše uvedeného data na proh|ídku nepřihlásí zadavate|
proh|ídku místa p|nění nebude organizovat.

Il. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídky:

Elektroniclcý návrh sm|ouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz
příIoha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem.
oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dok|ádá uchazeč příslušným oprávněním (např.
vypis z obchodního rejstříku, p|ná moc). od obchodních oodmínek se ne|ze odchýlit
(v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky V neprospěch zadavate|e, nebude jeho
nabídka hodnocena). Úoaje uvedené v návrhu sm|ouvy se nesmí lišit od údajů uvedeňých
v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh
smlouvy.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejuýše přípustná a konečná, uvedena v české
měně,atovč|enění:
. v případě plátce DPH: úp|ata bez DPH, DPH a úp|ata ce|kem včetně DPH.
. v případě nep|átce DPH: úp|ata ce|kem, současně bude ve sm|ouvě uvedeno, že

zhotovitel není plátcem DPH.
Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění
veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavate| nepřipouští variantní řešení
Nabídka bude zpracována v českém jazyce

1.

3.
4.

IIl. Požadované dokladv:

1. Uchazeč před|oží přís|ušné oprávnění k podnikání vztahující se k ce|ému předmětu této
veřejné zakázky ma|ého rozsahu a dá|e prostou kopii aKuá|ního ýpisu z obchodního
rejstříku (je-|i do tohoto rejstříku zapsán) nebo živnostenské oprávnění. Nevztahuje-|i se
oprávnění k podnikání na ce|ý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i
subdodavatelé.

-2-



2. uchazeč dále do|oží autorizaci d|e zák. č. 360/1992 sb. vztahující se k předmětu zakázb1
(autorizouaná osoba v oboru pozemní stavby, nebo v oboru technika prostředÍ staveb, nebo
v oboru technologická zařízení staveb) doložením prosté kopie osvědčení o zařazení do
registru autorizovaných osob včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu
této osoby k dodavateli formou čestného proh|ášení; V případě, že dok|ad do|oží
poddodavate|, bude součástí nabídky také sm|ouva o budoucí spo|upráci a vypis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či ýpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán.

IV. Zoůsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (váha 100 %) za ce|ý
předmět veřej né zakázky'

v. Polamv oro nakládáni s nabídkou:

Nabídku (obchodní podmínky) zaš|e uchazeč e|eKronicw na ýše uvedenou e-mai|ovou adresu
zadavate|e, a to do 18. 6.20L7, nejpozději do 12:00 hod.

/4 r .  /  t

fl !",ru--l#
Ing. Monika Kocháňová, ředite|ka

Jeykové gymnáz|um Pavla Tigrida
oďrava . Poruba,přísp.organizaca

G.Klimenta 493/3 /n
708 00 Ostrava'Poruba \!/

Přílohy výzwz
1. obchodní podmínky (návrh smlouvy na zhotovení PD, a výkon IČ, koordinátora BozP a AD)
2. Studie Zpevněné p|ochy na pozemku p. č. 3B3, K.U. Poruba - Parkoviště Jazykového
gymnázia Pav|a Tigrida
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