
Evropská unie
Evropský fond pro regioná|ní rozvoj

Partner pro vaš rozvoi
Střední Morava

Yýzva k podání nabídky

1. Identifikační údaje 2adavateIe

Název: s|ředni un,]ě eckoprumys oVá ško a sk|ářská Va|ašské |\/eziříčl
s d|o /asovsl á .00'. 75 / 0l Va ašsl e \,4el ř Či
práVnl forma: přispěVková organ zace
tc 00845060

2. zadávaci řizeni
Needná se a zadávaci řlzení pode zákona o Veřejných zakázkách. Zaděýaci řízení se řídi
Métodickýnr pokynem RoP střední |V]oÍava zadáýánÍ zakázek a Veřejných zakázek V prog|arnovéTn

obdobl 2007 201 3, v31 MP zZ 8 2 |dá e )en l/etodický pokyn)

3' Název zakázky
Projektová dokumentace přistavby odborných učeben a siavebnlch Úprav budovy č p'603

4. Předmět zakázky
Předmětem Žakázky je vypÍacování komp etnl projektové dokumentace V rozsahu a obsahu pode
stavebního zákona č 183/2006 sb. V patném znění a Jeho provádécí Vyh ášky č 6212013 sb' o
dokumentac staveb. a da ší óinnosti Včetně autorského dozoru

Předmět día zahrnuje tyto dlči části:

a)

c)

b)

zpracováni přojektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístěni stavby
de zákona č. 183/2006 sb stavebnl zákon a de přl|ohy č 4 prováděcÍ Vyh|ášky ke
stavebnímu zákonu č 503/2006 sb' zpracovanol] v rozsahu a podíobnostech projektové
dokumentace pro stavební povolení d|e zákona ó, 183/2006 sb stavebnízákon a při|ohy

ó' 1 prováděcl Vyhášky ke stavebnímu zákonu č' 499/2006 sb. s tlm, Že projektová

dokurnentace bude respektovat ó|enění a náeŽitostí přiohy č 2 sazebníku L]N|KA 2013
Včetně zaměřeni skutečného stavu stáVa]ic! stavby

zp|acoýání projektové dokumentace pro Výběr dodavate|e stavby v rozsahu projektu
pro píovedeni stavby' stavebni rozpočet projektu bude tvořen těmto částm: krycl ist,

rekapitu|ace rozpočtll' po oŽkový výkaz Výměr po|oŽkový rozpočet Rozpočet pro]ektu bude
zřete|ně označen ttu ni stranou a přesnou defnici stupně rozpočtu a rekapitu|ace rozpočtu
bL]de opatřena datem a podpisem opráVněné osoby zhotovite|e

Výkon inženýrské činnosti (lc) za úče|em vydáni územního souh|asu a stavébního
povo|ení. Č bude VykonáVána s cí|em zajistit přís|ušná pravornocná spráVnl roŽhodnuii a
da ší dok ady. nutné pro réa izac stavby

Autorský dozor V průběhu Veře]né zakázky na reaIzaci stavby a V prúběhu reaIzace akce

součástí dÍ|a je m mo ]iné rovněŽ oÍganizace Výrobnlch Výborů zapracováni poŽadavkÚ

VŠech Úóastnikú spráVního řízeni do projektových dok!mentací poŽadované oznaóení Všech
stuoňů oroiektové dokumentace

5' Předpok|ádaná ce na zakázkyi 738'000,- Kč bez DPH

6' Doba a místo p|nění zakázky
Doba p nění Zakázky Vóetně terrnínŮ jednot ivých di]čich p|něníje specif kována V zadáVáci
dokumentaci a ]ejlch příohách

e)

EC)*o.
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Evropský fond pro regioná|ní rozvoj
Pa rlner pro váš rozvoj

Dí|čí p|něnl . Pro]ektová dokUmentace pro
uchazeče a ]e hodnoticím kr tér em dle bodu 9.
Dičl p]néní Projektová dokurnentace pro provádění stavby a Výběr dodavate]e termín ]e dán
nabídkou uchazeče a ie hodnotícírn krtérern d|e bodu 9

Výkon nženýrské činnosti do pěti měsíců od odevzdání pro]ektové dokumentace pro Územni a
stavebnl řízení
VýkonADod 1.7 2a14do304'2a15 (předpok]ad zahá]enía dokončení real zace stavby)'
Výkon da ších činností d e č ánku 4 písm' e) této výzvy do 31.5.2014.

Mistem p|nění ]e sÍd|o sUPŠ skářská Va|ašské N,4ez řiČí Autorský dozor bude VykonáVán V rnísté
proVáděnístaVby

7 Lhúta pro podánínabídky: 14' 10 2013 do 10 00 hod

8. |Misto podání nabídky
sUPŠ sk|ářská Va ašské N4eziřiČl. Zašovská 100/. 757 01 Va|ašské N4eziříči. sekretar át i.ed te ky
škoy 2 Poschodí dveře Č 208

C)*ot
Střední Morava

úzeTnnl a stavební řízení términ je dán nabldkou

9. zpúsob hodnocení nabídek
Nabidky budou hodnoceny d e krténa ekonom cké Výhodnosti nabídky
di|čl hodnotící kritérja a jejich Váhy:
nabidková cena V Kč bez DPH 6aa/.

dodací hůta V kalendářních dnech 4aa/.

Pro hodnocení kritéria dodací hůta stanoVuje zadavate nás edujicí2 subkritéria
a) diči p něni - Projektová dokurnentace pro úzernni a stavebni řlzení Váha 50%
b) díčj p něnl - Projektová dokurnentace pro prováděnl stavby a Výběr dodavate]e

50%
vana

Hodnocenl de hodnotlcích kíitéÍií bude provédeno bodovací metodou U hodnotlcích kritérímá
ne]Výhodně]Ši nabídka minimá|ni hodnotu a V těchto připadech získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu kteTá Vzn kne násobkem 100 a porŤrěru hodnoty neiVhodnéjšínabídky k hodnocené nabldce'

Hodnoceni kritéria dodací hůta pode bodovací metody provede hodnoticí korn se tak. Že jednotiVá
bodová ohodnocení nabídek d|e dičich subkrtériVynásobi přísušnou Vahou daného subkrtéra
(5o%) součtemVýsednýchhodnotjednot|ivýchsubkritéÍiÍsezlskáhodnotakrtéra,,dodací huta'''

ce|kové hodnocenl provede hodnotícl komise tak Že jednot|ivá bodová ohodnocenl nabídek de
dl|Člch kritérií Vynásobí Váhou přÍslušného kritéria Na zákadě součiu Výs|edných hodnot u

]ednotLlvých hodnocených nabídek hodnotlcí komise stanoVl pořadi'

10. PÍokázání kvaIifikace
PoŽadavky zadavate e na prckázání kva fikace jsou uvedeny V zadáVacÍ dokumentac|

11' Nabidka bude Žpracována V českém jazyce'

12. Kontaktní osoba zadavateIe,
Da|Šl informace o zakázce zeziskatu kontaktnÍosoby: lng Radek H|ožánék te +420739616642
e-mail radek.hlozanek@seznam.cz

2/3



Evropský fond pro ."",';:ťťH} E C} *o.
Střední Morava

13. zadávací dokumentace
Korrp|etní zadáVacl dokufirentace kromě Popjsu inVestičního záměru' který si uchazeč Vyžádá od

zadavate e způsobem uVedenýmVZD' jekdspozcinaprofIuzadavaie]e https:/^vWW.Vhodne-
uvereineni.czlprofil/stredni-umeleckoprumvslova-skola-sklarska-valasske-mezir'ci

14. Nabídková cena
Nabldková cena bude zpracována ]ako cena neivýš přípustná' kteíou ne|ze za žádných podminek
překÍoóit (Výjmku tvoří zákonem stanovená změna sazby DPH) Nabldková cena, která bude
předmětem hodnoceni']e cena ceIková. která zahrnuie Všechna dí|čl p|nění ceIkovou cenu Vč|eněni
bez DPH samostatně DPH a cenu Včetně DPH uvede uchazeč VkÍycÍm istu a do náVrhu sm|ouvy
uvede uchazeó kron,rě ceIkové ceny ceny jednot]ivých částÍ předmětu dí|a Ve struktuře L]Vedené

V náVrhu sTn ouvy o di|o'

15' obchodní podminky
obchodní podmlnky jso|.) dány závazným náVrhern sm|ouvy o dÍo' ktený tvoří pří|ohu č' 4 zadávací

í6. zadavatel népřipouští Varianty nabídek.

17. Požadavky na nabídku
Požadavky na fornru zpracováni nabidky. je]í obsah a způsob před|ožení. stejně jako da ší poŽadaVky
zadavate|e nezbytné pro zpracováni nabldky ]sou uVedeny V zadáVací dokurnentac

í8' Dodatečné informace k zadávacím podminkám
Dodavate je opráVněn po zadavate i písernně nebo e|ekÍonicky poŽadovat dodatečné nformace k
ZadáVacím podminkárn zádost o dodatečné informace rnusí být zadavate i doruóena a|espoň 2 dny
před koncem hŮty pro podáni nabldek Zadavate| poskytne dodatečné informace Vsou|adu
s Metodickýnr pokynem

19. zrušení zadávacího řízení
ZadavateIje opráVněn zrL]Šit zadáVací řízení pouze V přÍpadech uvedených V l\4etod ckém pokynu'

20. Ostatni

Zadavate s Vyhrazuje pÍáVo uveřejn t oznámenl o Výběru nejvhodně]ši nabldky a přlpadné oznárnení
o vyřazenl nabídky do 5 pracovních dnú od přisLušného rozhodnuti na profilu zadavate e Vítězný
uchazeó ie povlnen do 5 pracovních dnů od zveřejnění Výs|edkú Výbérového řízení podepsat se
zadavatelern sm ouvu o di o

Ve Valašskóm Meziříčí dne 27' t). 2013

/)r'.(/,1tl,z/ fr1/í#z/
l\lor Dana Budádová
ředite ka Š|o V
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