Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/57.0774
Výzva č.57
Vybavení školní dílny
Předmětem této zakázky je dodávka vybavení školní dílny

16.11.2015
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Hudcova 35, 621 00 Brno
Mgr.Dagmar Černá, ředitelka školy
Tel.: 549 271 551
e-mail: zshudcova@seznam.cz
62156888
Mgr. Ivo Šmarda, zástupce ředitelky školy
Tel.: 549 271 551
e-mail: zshudcova@seznam.cz
Lhůta pro podání nabídek:

datum zahájení: 16.11.2015
datum ukončení: 1.12.2015 v 9.00 hod.
Za datum doručení nabídky se považuje okamžik převzetí zásilky
zadavatelem.
Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či
porušené, nebudou do soutěže přijaty.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1.12.2015 ve
9:00 hod. v ředitelně školy.

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem je dodávka vybavení školní dílny:
1. Výukové kity malých obráběcích strojů
2. Vybavení školní dílny
Veřejný zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části,
analogicky dle § 98 zákona č. 137/2006 S., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jednu část
veřejné zakázky nebo všechny části veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Předmět zakázky je podrobně specifikován v samostatné
zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této
výzvy k podání nabídek jako její příloha č.1
Předpokládaná celková hodnota zakázky je 217.800,- Kč
s DPH, tj. 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná cena části 1 je 123.388,- bez DPH,
149.300,-Kč s DPH
Předpokládaná cena části 2 je 56.612,- bez DPH, 68.500,Kč s DPH

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň pro účely
výběrového řízení hodnotou maximální, nepřekročitelnou a
pro účely plnění zakázky konečnou. Vyšší cenové nabídky
nebude zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší
nabídkovou cenu budou vyřazeny.
Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle §12
Typ veřejné zakázky
odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), v souladu s § 18
odst. 5 ZVZ, při dodržení zásad § 6 ZVZ a závazných
postupů příjemce dotace dostupných na www.msmt.cz.
Nejedná se o zadávací řízení dle režimu ZVZ.
Lhůta pro dodání (zpracování Harmonogram
veřejné zakázky)/ časový
- Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1.12. 2015 ve
harmonogram plnění/ doba
9.00 hod, nabídky dodané po tomto termínu budou
trvání veřejné zakázky
vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
- Otevírání obálek je neveřejné.
- Výběrová komise bude otvírat obálky dne 1.12.2015
v e 9:00 hod.
- Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení
o výsledku bude doručeno všem uchazečům do
7.12.2015
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Smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne výběru
dodavatele
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Hudcova 35
621 00 Brno
Základním hodnotícím kritériem jsou ekonomická
výhodnost nabídky při zachování požadované kvality,
která bude stanovena metodou multikriteriálního
hodnocení.
Jsou stanovena tato hodnotící kritéria a jejich váhy:
-

Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:

A) Nabídková cena
- lze získat max. 40 bodů
B) Kvalita dodávaného vybavení
- lze získat max. 40 bodů
C) Prospekty dodávaného vybavení s obrázkem a
popisem
- lze získat max. 20 bodů
Jako nejvýhodnější bude vybrána ta nabídka, která
získá v součtu všech uvedených kritérií největší
počet bodů.
V rámci hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ obdrží
uchazeč s nejnižší nabízenou cenou maximální hodnocení v
počtu 40 bodů. Ostatní uchazeči obdrží takový počet bodů,
který odpovídá tomuto vzorci:
40 × (nejnižší nabízená cena / cena nabízená uchazečem)
Před zahájením hodnocení budou nabídkové ceny
posouzeny analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se
nejedná o tzv. mimořádně nízké ceny.
Hodnotící kritérium „Kvalita dodávaného vybavení“,
hodnotí, v jaké kvalitě uchazeč vybavení školní dílny nabízí
Hodnotící kritérium „Prospekty dodávaného vybavení
s obrázkem a popisem“ hodnotí , zda jsou prospekty
součástí nabídky
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
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požaduje
prokázat
kvalifikačních předpokladů

v nabídce

splnění
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K prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč
doloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.3
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč
doloží následující dokumenty (dokumenty nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů):
 Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Možno předložit kopii.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Povinnost uchovávat
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 Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí mimo jiné obsahovat návrh smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a uchazeče, názvem projektu, jeho registračním
číslem a nápisem „NEOTVÍRAT „
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí
obsahovat:

1. Krycí list nabídky
(Příloha č. 2)
2. Kvalifikační předpoklady – základní, profesní a
technické (příloha 3)
3. Rozpočet jednotlivých částí zakázky a celková cena
v Kč v členění bez DPH a s DPH (příloha 4)
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
5. Prohlášení uchazeče, že je svou nabídkou vázán po
dobu 30 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky
(příloha č. 6).
Všechny listy nabídky musí být očíslovány a pevně
svázány v jednom celku tak, že jednotlivé listy nebude
možné z nabídky vyjmout.
Součástí smlouvy musí být závazek dodavatele, umožnit
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doklady a umožnit kontrolu:

všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty).
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů ode dne
skončení lhůty pro podání nabídky.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit dle podmínek
aktuální Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č.57
Přílohy výzvy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky (závazný vzor)
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzor)
Rozpočet jednotlivých částí zakázky a celková cena
Kupní smlouva
Prohlášení o vazbě k obsahu nabídky

V Brně dne 13.11.2015

…...................................
Mgr.Dagmar Černá

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Ivo
Šmarda
zshudcova@seznam.cz
549 271 551
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