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oznámení o zaháiení zadávacího ízení
V zva k podání nabídek

Název zadávacího ízeníz Vytvo ení speciáIního vzděIávacího prostoru - Dramacentra
(t . l7.1istopadu 43, 779 00 Olomouc)

P edmět zakázky (s!užba, dodávka
nebo stavební práce):

Stavební Práce, rekonstrukce elektroinstalace/ rekonstrukce
Podlah vČ. dodávky podlahovlích krytin, realizace topného
systému, realizace interiérov}ich prvkťr

BG FNNo

P Íběhové drama jako nástroj sociáIní prevence na ško|ách v
Olomouckém kraji

Název programu:

Název sub-projektu:

Registračn í číslo su b-projektu : 70-BG_013

Název / obchodní firma
zadavatele: sdružení D olomouc

Síd!o zadavatele: Polská 4,779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, její telefon a e-
mailová adresa:

lng. Pavel Němeček, 604 637 682, info@sdruzenid.cz

IC zadavatele: 70865 57 4

Dlč zadavatele: CZ70865574
kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa:

lng. Pavel Němeček, 604 637 682, info@sdruzenid.cz

Datu m vyh lášen í zadávacího
v, ,r!zenl: ].1.6.2012

Lhrjta pro podávání nabídek: 26.6.20].2 do ].6 hod

Místo pro podávání nabídek:

Nabídky podávejte osobně nebo písemně na adresu
kanceláre organizace - t .17.1istopad u 43,77g 0o olomouc.
Obálka musí blÍt uzav e ná, označená identifikačními rldaji
žadatele tzn. ( název, adresa, ičo, názvem ve ejné zakázky) a
texte m ,,NEOTEVÍRAT"

Popis p edmětu zakázky:

Jedná se ve ejnou zakázku rna!ého rozsahu, zadávanou
v souladu s ustanoveními zákona č.!37/2006 sb., o ve ejn,ich
zakázkách, v platném znění (dále je n ,,ZYZ"), která bude
realizována a Ídit se pravidly Nadace Partnerství upravenrimi
v p íslušné P íručce pro žadatele a p úemce BG - FNNO -
,,Postup pro zadává ní zakázek velikosti" (hodnota plnění
I70 00].,- Kč - 1 000 000,- Kč bez DPH)

P edmětem zakázky je provedení Stavebních riprav části 2.Np



l 
u objektu t .!7. listopadu 43, č parc. L6!2,0

I nrojektové dokumentace vypracované lng.Ji inou

| 'ubeníkovou.
I

lz^davatel umoŽňuje dílčí plnění p edmětu tohoto zadávacího

| íze ní, ježjsou specifikována v této vrizvě a v zadávací
l ookumentaci takto:
I

IrtStavební práce - bourán í, zdění, sádrokartony a obklady

l2l Dodávka obkladrj a zdravotechniky

13/ 
SluŽba - demontáž starého a instalace nového potrubí,

I 
odpadťr a zdravotechniky

14/ Dodávka a instalace otopného systému 
l

l5/ SluŽba - demontáž stáva jící a montáž nové elektroinstalace l

IUt Likvidace starlÍch podlah. krytifl , prava podlah a po|ožení 
l

I nov, ch podlahov ch krytin l

| 

-r-,-I-- ,-,IY, llrlrUlrt 

lll
I 
podrobné podklady, informace a podmínky nezbytné pro l

l 
,pracování a podáv ání nabídek, kvalifikační p edpoklady 

l

uchazečťr a požadavky na jejich proká zání, jsou stanoveny 
I

v zadávací dokumentaci. l

I

I

Zadávací dokumentace je k dispozici v kancelá i zadavatele na l

adrese tY.17. Listopadu 43, olomouc. Uchazečrjm bude l

p edána osobně v tištěné podobě na vyž ádání. l

P edpokládaná hodnota zak ázky
v Kč (bez DPH}:

273 000,- KČ slovy: dvěstěsedmdesótt itisíc korun českych

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady na ádné plnění
dodavatele.

Lhrita dodá nj l časov,
harmonogram plnění | doba
trvání zakázky:

Do 31.].0.2012

kritéria hodnocení nabídek:

Vzhledem k toffiu, Že zadavatel umožňuje díIčí plrĚní
P edmětu v Še popsané zakázky, bude vlastní hodnocení
P edloŽen'ich nabídek prováděno pro každé dílčí plnění
(označené 1.-6.) zvlášť.

Jediné kritérium je stanoveno takto: Nejnižší cena - Looyo

VÍtěznou se stává nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou pro dané plnění.

Požadavky na prokázání
kva l ifi kace dodavatele:

uchazeč o ve ejno u zakázku p edloží v origi nálelově ené
kopii, nelo orosté kopii tyto dokumenty:

čestné prohlášení o bezrihonnosti a bezdlužnosti
_,_oY.\r.rrvvúči verejné správě (originállové ená kopie),



vtipis z obchodního rejst íku, pokud je v něm
uchazeč zapsán, či v,pis z jiné obdobné
evidence,(origi nál/ově ená kopie, prostá kopie),
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních p edpisťr v rozsahu odpovídajícím
p edmětu ve ejné zakázky, zejména doklad
prokazující p ísIušné živnostenské oprávnění či

Iicenci (prostá kopie),

požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky,její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavky na zpracování
doručení nabídky:

Nabídka musí b\ t zadavateli podána v písemné formě a

obsa hovat:
identifikaci uchazeče a doklady prokazující kvaIifikaci
podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
cenovou nabídku ve struktu e díIčí plnění bez DPH,

f cena za dílo celkem bez DPH dodaném na krycím
listě, ktery je součástí zadávací dokumentace

Zadavateli bude doručena v ]. kopii v uzav ené obálce
označené názvem ve ejné zakázky, nápisem Neotvírat! a
rjplnou adresou uchazeče.

Požadova nli jazyk nabídky: čeština

ostatní ustanovení:

Zadavate! si vyhrazuje možnost zadávací ízení zrušit nebo
neuzav ít smlouvu se žádn,m z uchazečťr z těchto d rvod :

p ekročení p edpokládané ceny
nedostatečn, počet nabídek (min.počet = 3 nabídky)

Nabídky doručené po konci lhrjty k p edkládání nabídek
nebudou hodnoceny a budou neotev ené zaslány zpět
uchazeči.
Zadavatel vylučuje možnost variantního ešení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku dle díIčích plnění
zakázky. 
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Podpis osoby oprávněné jednat
jménem Zadavatele a razítko
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