Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

VÝZVA
k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel – Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště tímto vyzývá k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem:

„Mikrobus“

1 Identifikační údaje zadavatele
Název
zadavatele:
Právní forma:
Klasifikace
předmětu
veřejné
zakázky:
Osoba
oprávněná
zastupovat
zadavatele:
Sídlo
zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní
osoba:
Zadávací
dokumentace:
Datum
vyhlášení
výzvy:
Lhůta pro
podání
nabídek:

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko,
Adámkova 55
příspěvková organizace
CPV 34115200-8 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí

RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy
Adámkova tř. 55, Hlinsko, 539 01
601 033 29
–––
RNDr. Rostislav Dvořáček
tel.: 469 311 292
e-mail: red@gymhlinsko.cz
na profilu zadavatele:
https://www.zadavatel.cz/ezakazky/ax0qM1f9/zakazka/e15ufaflv
a na stránkách školy
https://gymhlinsko.webnode.cz/vyberova-rizeni/
20. 10. 2019

1. 11. 2019 do 12:00 hodin

1

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku dle ustanovení § 27 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, realizované v souladu s ust.
§ 31 zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení
zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona.
2.2 Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka mikrobusu pro přepravu
9 osob.
2.3 Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze této výzvy
s názvem Příloha č. 5 Technická specifikace.
2.4 Předmět dodávky zahrnuje mimo jiné i dopravu zboží a záruční dobu. Podrobnosti
a kompletní požadavky zadavatele na předmět plnění a záruční dobu jsou upraveny
v návrhu kupní smlouvy a obchodních podmínkách (viz příloha č. 4 výzvy)
2.5 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí maximálně
495 000,– Kč bez DPH
Uvedená cena je limitní, tj. nelze ji překročit.
Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň
nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky.
V případě nabídky s cenou vyšší, než je cena předpokládaná, hodnotící komise tuto
nabídku vyřadí a dodavatele následně vyloučí.
4 Lhůta a místo pro podání nabídek, požadavky na zpracování nabídky
4.1 Nabídky se podávají doporučeně poštou, nebo osobně v kanceláři zadavatele
nejpozději do 12:00 hodin 1. 11. 2019 do sídla zadavatele na adresu:
Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Adámkova třída 55
Hlinsko
539 01
Příjem nabídek osobně je možný v kanceláři školy (1. patro) v pracovní dny v době od
9 hodin do 12 hodin, případně v jiný čas na základě telefonické domluvy
(tel. +420 469 311 190).
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Při dodání nabídky poštou je rozhodující skutečné přijetí nabídky, nikoliv datum
odeslání. Nabídky doručené po termínu 1. 11. 2019 12:00 hodin nebudou otevřeny
a budou účastníkům zaslány zpět.
4.2 Nabídka bude doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, na níž budou
uvedeny tyto náležitosti:
– nápis Neotvírat – veřejná zakázka
– název zakázky: „Mikrobus“
– identifikační údaje zadavatele
– adresu dodavatele s kontaktními údaji, na kterou zadavatel zašle oznámení,
pokud tato nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným
v zadávací dokumentaci.
Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou
transportní obálku, do které bude vložena obálka s vlastní nabídkou.
4.3 Nabídka musí být předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné
podobě a dále též v elektronické podobě na CD/DVD nebo flash disku
Návrh smlouvy bude v elektronické podobě nabídky obsažen též
v editovatelném formátu (.doc nebo .docx) s vyplněním vyžlucených částí
návrhu smlouvy.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl.
4.4 Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje, zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:
– krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy)
– doklad o splnění základní způsobilosti dle bodu 7 výzvy (příloha č. 2)
– doklad o splnění profesní způsobilosti dle bodu 7 výzvy (doklad o oprávnění
k podnikání)
– souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3 výzvy)
– předvyplněný návrh smlouvy a obchodních podmínek (příloha č. 4 výzvy žluté
části)
– vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 6 výzvy)
– kopie technických listů či obdobných dokladů, ze kterých je možné ověřit
splnění technických podmínek požadovaných zadavatelem v příloze č. 5
Technická specifikace
– CD/DVD nebo flash disk s úplným digitálním obrazem všech obsažených
dokumentů v nabídce a s předvyplněným návrhem smlouvy a obchodních
podmínek (v editovatelné podobě .doc nebo .docx)
4.5 Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou.
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4.6 Součástí nabídky musí být mimo jiné písemný souhlas se smluvními a obchodními
podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Smluvní
a obchodní podmínky tvoří přílohu č. 4 výzvy. Jako vzor tohoto souhlasu
poskytuje zadavatel čestné prohlášení v příloze č. 3 výzvy.
5 Požadavky na nabídkovou cenu
5.1 Celková nabídková cena za kompletní plnění veřejné zakázky bude uvedena
absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po
celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny samostatně bez DPH,
částka DPH a částka včetně DPH.
5.2 Nabídkovou cenu dodavatel uvede ve shodné výši ve všech přílohách této výzvy,
tj. v krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy), v položkovém rozpočtu (příloha č. 6
výzvy) a v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4).
5.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele nezbytné
k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících, zejména dopravu
předmětu veřejné zakázky na místo určení a veškeré výdaje s tím spojené.
5.4 Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněn položkový rozpočet (příloha
č. 6), bude dodavatel vyloučen z účasti na výběrovém řízení.
5.5 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné
změny uvedeného zákona.
6 Pravidla hodnocení nabídek
6.1 Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky, která bude hodnocena na základě jediného kritéria ve výši váhy 100 %, a to
nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
6.2 Nabídky dodavatelů budou hodnoceny na základě jediného hodnotícího kritéria – výše
nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH. Ostatní nabídky pak budou
seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
6.3 V případě rovnosti nabídkových cen dodavatelů, kteří by se umístili na prvním
a druhém místě (případně třetím), bude vybrán dodavatel s dřívějším časem podání
své nabídky.
7 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti.
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7.1 Základní způsobilost splní účastník, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jeli dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto
odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele,
f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.
c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).
7.2 K prokázání splnění požadavků podle bodu 7.1 této výzvy postačí předložení čestného
prohlášení dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. V případě např. více
jednatelů, jsou nutné podpisy všech.
7.3 Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje (například výpis z živnostenského rejstříku).
Dodavatel předloží doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky.
7.4 Doklad dle bodu 7.3 doloží kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, (není nutno
předkládat originál, nebo úředně ověřenou kopii).
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8 Obchodní a platební podmínky
8.1 Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
8.2 Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh
smlouvy, ale podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek.
Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3
výzvy).
8.3 S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací podepsanou dodavatelem.
9 Doba a místo plnění zakázky
9.1 Zadavatel předpokládá dodání předmětu nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
Předpoklad podpisu smlouvy listopad 2019.
9.2 Místem plnění veřejné zakázky je areál školy:
Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Adámkova tř. 55, 539 01 Hlinsko
10 Technické podmínky
10.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a souvisejícího plnění podle technické
specifikace, která je přílohou č. 5 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 6 této
výzvy. Tyto podmínky jsou pro zadavatele závazné.
10.2 Dodavatel v nabídce povinně vyplní typové/modelové označení v položkovém
rozpočtu, a doloží rovněž dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude
zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky, pokud to
povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení splnění technických podmínek
vyžaduje.
10.3 Zadavatel je oprávněn tyto dokumenty vyžadovat po dodavateli v rámci vyjasňování
nabídek.
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Vysvětlení zadávací dokumentace

11.1 Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací
dokumentace.
11.2 Písemná žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení do
2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti.
11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení včetně přesného znění žádosti buď
na základě dotazu dodavatele, nebo z vlastního podnětu.
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11.4 Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejňována na stránkách školy
u výzvy k této veřejné zakázce.
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Ostatní podmínky

12.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
b) nevracet podané nabídky,
c) upřesnit podmínky zakázky,
d) vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky stanovené ve výzvě,
e) vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce,
f) nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky,
g) uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud
vítězný dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření
smlouvy nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí
druhý dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření
smlouvy.
h) v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
12.2 Účastníci jsou vázáni podanou nabídkou a nemohou ze zadávacího řízení odstoupit
po dobu 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
12.3 Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném
v sídle zadavatele dne 1. 11. 2019 v 12:05 hodin. Otevírání obálek s nabídkami
bude neveřejné. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude zveřejněno na profilu
zadavatele a na stránkách školy, konkrétně:
https://www.zadavatel.cz/ezakazky/ax0qM1f9/zakazka/e15ufaflv
a na stránkách školy
https://gymhlinsko.webnode.cz/vyberova-rizeni/
Na profilu zadavatele a na stránkách školy bude uveřejněno i případné zrušení
výběrového řízení v kterékoliv fázi výběrového řízení.
13 Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení
Příloha č. 3: Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
7

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy a obchodní podmínky
Příloha č. 5: Technická specifikace
Příloha č. 6: Položkový rozpočet
V Hlinsku dne 20. 10. 2019
…………………………………………………………...
RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy
Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné
učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

podepsal
Rostislav Digitálně
Rostislav Dvořáček
2019.10.20
Dvořáček Datum:
21:36:01 +02'00'
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