Zadavatel, Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno, Heinrichova 24
602 00 Brno, IČ 41 60 56 08, zastoupený společností BRNOINVEST, spol. s r. o. vypisuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Stavba víceúčelového sportovního areálu v Jehnicích Ubytovna – Půdní vestavba ZŠ“
Předmětem plnění zakázky je výstavba ubytovny v podkroví šaten tělocvičny ZŠ
s kapacitou 45 míst a sociálním vybavením.
Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.
Kriterium číslo 1:
Váha: 40 %
Celková nabídnutá cena VZ bez DPH
(uvedená v celých Kč)
Kriterium číslo 2:
Váha: 15 %
Celková doba realizace
(uvedená v kalendářních dnech celých Kč)
Kriterium číslo 3:
Váha: 15 %
Sankce za nedodržení doby realizace
(uvedená v Kč za den prodlení)
Kriterium číslo 4:
Váha: 15 %
Záruční doba
(uvedená v měsících)
Kriterium číslo 5:
Váha: 15 %
Peněžní kauce složená u zadavatele po dobu záruky
(uvedená v celých Kč)
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena bez DPH, hodnota DPH a cena s DPH.
Hodnocení bude realizováno bodovou metodou. Pro hodnocení bude využito bodovací
stupnice v rozsahu 0 až 100 (0 = minimum, 100 = maximum). Každé nabídce bude dle
dílčího hodnotícího kriteria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost v rámci tohoto
hodnotícího kriteria. Body za jednotlivá kriteria budou sečteny s ohledem na váhu kriteria.
První v pořadí bude nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů, poslední pak nabídka
s nejnižším počtem dosažených bodů.
Bodové hodnocení jednotlivých kritérií nabídek bude prováděno matematickým propočtem
dle vzorců:
Kriterium nejlepší = nejvyšší = 100 bodů
Vzorec: počet bodů = (hodnocený : nejvyšší x 100)
Kriterium nejhorší = nejnižší = nejméně bodů
Kriterium nejlepší = nejnižší = 100 bodů
Vzorec: počet bodů = (nejnižší : hodnocený x 100)
Kriterium nejhorší = nejvyšší = nejméně bodů
Zadavatel stanovuje následující platební podmínky: Stavební práce budou hrazeny
na základě měsíčního soupisu provedených prací až do výše 90% celkové ceny. Zbývající
část bude uhrazena po předání a převzetí stavby, po odstranění závad a nedodělků.
Faktura bude obsahovat název předmětného plnění vč. čísla a soupisu provedených prací.
Lhůta splatnosti faktur: 14 dnů.
Lhůta k podání nabídek je dne: 10. 04. 2012 do 11:00 hod.
Obálka s nabídkou v českém jazyce musí být řádně uzavřena, označena zpáteční adresou
uchazeče, názvem VZ a nápisem: „NEOTEVÍRAT“.

Nabídky můžete zaslat poštou nebo doručit osobně od 9 do 11 hod. (jindy po
domluvě na tel. +420 543 257 989 nebo e-mailem na: jana.janouskova@brnoinvest.cz)
na adresu: BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno
Minimální platnost nabídky požaduje zadavatel 30 dnů od lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. (1) a (2) zákona 137/2006 Sb.
prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona 137/2006 Sb. prokáže
dodavatel, který předloží:
dle § 54 dle písm. a):
Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (doklady nesmějí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů).
dle § 54 dle písm. b):
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci pokrývající celý
předmět veřejné zakázky (ŽO Provádění staveb, jejich změn a odstraňování).
dle § 54 dle písm. b):
Kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace
"Pozemní stavby")
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb. ,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
dle § 55, odst. (1), dle písm. a):
Kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, případně za
škodu obdobného charakteru a jeho výši. Zadavatel požaduje pojistné plnění
minimálně 4 000 000,- Kč. Dále uchazeč doloží Čestné prohlášení, kterým se
zavazuje, že pojistnou smlouvu nesníží ani vypoví a bude ji udržovat
v platnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu záruční lhůty.
dle § 55, odst. (1), dle písm. c):
Čestné prohlášení s údaji o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obrat
dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše
za poslední 3 účetní období (v min. výši 20 mil. Kč bez DPH ročně ze stavební
činnosti); jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost
vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o
svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení
příslušné činnosti.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů prokáže dodavatel, který předloží:
dle § 56, odst. (3), dle písm. a):
Čestné prohlášení se seznamem významných stavebních prací, provedených
dodavatelem za posledních 5 let a kopie osvědčení objednatelů o řádném
plnění těchto zakázek - min. 6 staveb obdobného charakteru o RN min. 4 mil.
Kč bez DPH; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně.

dle § 56 odst. (4)
Kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických
norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 9 001). Veřejný
zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k
zajištění jakosti.
Veškeré potřebné informace nutné pro zpracování Vaší nabídky a nabídkové ceny,
včetně obchodních podmínek jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci, která obsahuje i
elektronickou část s požadovaným obsahem nabídky, výkazem výměr a projektovou
dokumentací. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti.
Zadávací dokumentaci lze objednat na: e-mailu: jana.janouskova@brnoinvest.cz
nebo na faxu:+420 543 25 79 84
Zadávací dokumentaci lze po zaplacení 240,- Kč s DPH osobně vyzvednout, po domluvě,
do dvou dnů od objednání, na adrese: BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Případné zrušení soutěže bude
provedeno stejným způsobem jako její vyhlášení.
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