Výzva k podání nabídky
veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky:

Vybavení odborné přírodovědné učebny

Číslo zakázky:

01/2020

Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace:

http://www.zs.ricany.cz/uvod/menu-zkratky-hp/projekty-a-granty/387-dodavka-a-instalaceskolniho-nabytku

Zadavatel
Název / obchodní firma
zadavatele:

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Profil zadavatele:

http://www.zs.ricany.cz/uvod/menu-zkratky-hp/projekty-a-granty/387-dodavka-a-instalaceskolniho-nabytku

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele, tel., email:

Mgr. Dalibor Dudek – ředitel školy
tel. 323 666 555
e-mail: dalibor.dudek@zs.ricany.cz

IČ zadavatele:

72045396

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Mgr. Zuzana Pokorná – koordinátor veřejných zakázek
tel. 323 666 512
e-mail: zuzana.pokorna@zs.ricany.cz

Zakázka
1)

Úvodní ustanovení:

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§ 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“). Pro tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu platí ustanovení § 31 ZZVZ, není zadávána postupem podle ZZVZ.
Při jejím zadávání platí ustanovení §6 ZZVZ.
2) Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro poptávkové řízení jsou
však rozhodné pouze podmínky stanovené v tomto oznámení o zahájení poptávkového
řízení, v této výzvě.
3) Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel této veřejné zakázky
malého rozsahu označovány jako „účastníci“, 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany,
p.o. vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označena jako „zadavatel“.
4) V případě, kdy zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a případně oznámení
o vyloučení účastníka řízení pouze na www stránkách zadavatele; oznámení nebude
adresně doručováno jednotlivým účastníkům, kteří podali nabídku. Oznámení o výběru
dodavatele a případně oznámení o vyloučení účastníka se považuje za doručené všem
účastníkům dnem uveřejnění na www stránkách zadavatele.
Předpokládaná hodnota
1 400 000,- Kč
zakázky v Kč (bez DPH):
Datum vyhlášení
zakázky:

13.08.2020

Lhůta a místo pro
podání nabídek:

27.08.2020 do 12:00 hodin, 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková
organizace, Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Podávání nabídek:

Předmět zakázky:

Časový harmonogram
plnění / doba trvání
zakázky:

Předmětem zakázky je vybavení odborné přírodovědné učebny ve 3. základní škole u
Říčanského lesa v Říčanech u Prahy. Zakázka je blíže specifikována v návrhu smlouvy o dílo,
který je přílohou č. 3 této výzvy a přílohách smlouvy.
Upozorňujeme účastníky, aby si prostudovali návrh smlouvy a přílohy výzvy, kde je
dopodrobna specifikován předmět zakázky.
Předání kompletní dodávky do osmi (8) týdnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Místo dodání / převzetí 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, p.o., Školní 2400/4, 251 01 Říčany
plnění
Splnění kvalifikace prokazuje účastník (není-li dále uvedeno jinak) předložením čestného
prohlášení. Účastník může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy. Účastník, se kterým má
být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli na jeho žádost
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Základní způsobilost
účastníka:

Účastník může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Všechna zadavatelem požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána účastníkem
(statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či
přiložené plné moci).
Základní způsobilost prokazuje účastník předložením čestného prohlášení v rozsahu podle §74,
resp. ZZVZ formou čestného prohlášení – příloha č. 2 této Výzvy).

Profesní způsobilost
účastníka:

Profesní způsobilost prokazuje účastník (např. přílohou č. 2)
 předložením čestného prohlášení ve věci zápisu do obchodního rejstříku, či neexistence
tohoto zápisu (může použít přílohu č. 2)
 předložením výpisu z živnostenského rejstříku – oprávnění v rozsahu odpovídajícím
předmětu - a to konkrétně: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Hodnocení

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocena bude celková nabídková
cena včetně DPH.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH v požadovaném
členění dle krycího listu.

Požadavky na způsob
zpracování nabídkové
ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným
způsobem:
 Nabídková cena bude v české měně
 Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH v požadovaném
členění dle krycího listu.
 V souvislosti s plněním smlouvy bude následně účtována DPH ve výši dle platných a
účinných právních předpisů.
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a
včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (dopravu
techniky, odvoz a likvidaci odpadu, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s
realizací předmětu veřejné zakázky, apod.)
 V případě rozporu mezi hodnotami cen uvedenými v krycím listu, návrhu smlouvy a
vytvořeném rozpočtu nabídky, bude zadavatel vycházet z předpokladu, že správná je cena
uvedená ve smlouvě.

Požadavky na varianty
nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy této výzvy k podání nabídek.

Návrh smlouvy
Podmínkou účasti v této veřejné zakázce je akceptace obchodních podmínek, které jsou
obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako
její příloha č. 1.

Návrh smlouvy

Svým podpisem návrhu kupní smlouvy akceptuje účastník tohoto zadávacího řízení závazný
návrh kupní smlouvy a souhlasí s obchodními podmínkami v tomto návrhu smlouvy uvedenými.
Bere na vědomí, že smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena v souladu s tímto návrhem
smlouvy.
Účastník v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, jejíž text tvoří přílohu této výzvy k podání
nabídek. V návrhu smlouvy účastník doplní do formulářových polí údaje požadované
zadavatelem. Návrh smlouvy bude podepsán účastníkem (statutárním orgánem nebo jeho

členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru,
případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci).
Vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací
dokumentace
/dodatečné informace

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace a to formou
dotazu adresovaného e-mailem kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel dotaz zodpoví a zároveň
uveřejní na stránkách školy:
http://www.zs.ricany.cz/uvod/menu-zkratky-hp/projekty-a-granty/387-dodavka-a-instalaceskolniho-nabytku
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu
(zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).
Účastníkům se doporučuje průběžně sledovat stránky školy za účelem seznámení
s případným vysvětlením zadávací dokumentace.

Požadavky na zpracování nabídky

Obsah nabídky:

1) Návrh smlouvy podepsaný účastníkem (příloha č.1) (statutárním orgánem nebo jeho
členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru,
případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci.)
2) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 2) podepsaný účastníkem (statutárním orgánem nebo
jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném
registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné
moci.)
3) Položkový rozpočet (příloha č. 3)
4) Doklady prokazující základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci (příloha č. 4)
5) Seznam poddodavatelů (příloha č. 5), příp. prohlášení že služby jsou přímé od dodavatele




Forma nabídky:




Nabídka a veškeré dokládané dokumenty budou předloženy v jednom originále v listinné
formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy
nabídky (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně
očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek nebudou
hodnoceny.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem
„Vybavení odborné přírodovědné učebny - NEOTEVÍRAT“.
Na obálce s nabídkou bude uveden název účastníka, IČ a adresa, na niž je možné poslat
případné oznámení o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek.
Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení manipulace s obsahem opatřeny na zadní
straně na uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce účastníka.

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
1)

2)
3)

Pokud vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu nebo neposkytne potřebnou součinnost
k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy účastníka, který se v hodnocení umístil na druhém
místě. Tento postup lze eventuálně využít i opakovaně.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření kupní smlouvy, odmítnout
všechny předložené nabídky a nevybrat žádného účastníka.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně účastníci na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném
rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci.

4)
5)
6)
7)

Učastník podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění
nebudou hodnoceny.
Účastník je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že by se v hodnocení nabídek umístily na prvním místě dvě nabídky se shodnou nabídkovou cenou, bude
mezi nimi o vítězi rozhodnuto losováním provedeným za účasti dotčených účastníků.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační
průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v
rámci zadání veřejné zakázky.
Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, vyjma ustanovení 56 ZZVZ.
Směrnicí města Ríčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek

Zadávací řízení se řídí:
Směrnicí 3. základní školy u Ríčanského lesa Ríčany, příspěvkové organizace, o zadávání
veřejných zakázek

Přílohy:
1. Návrh smlouvy podepsaný účastníkem

2. krycí list nabídky
3. Položkový rozpočet
4. Seznam poddodavatelů

V Říčanech dne 12. 08. 2020
Mgr. Dalibor Dudek ředitel
školy

