VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon")
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka se tak dle
§31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení
nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanovení v tomto
dokumentu jsou použita pouze analogicky.

Název veřejné zakázky:

Generální oprava hrotového soustruhu SV 18 RA

Druh zadávacího řízení:

VZMR

Předmět veřejné zakázky:
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:

služby
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice,
Sportovní 322
Sportovní 322, 53843 Třemošnice

IČO:

15052796

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

RNDr. Sýkorová Jana

Kontaktní osoba:

Ing. Novotný Roman - ve věcech technických
Věra Zemanová - ve věcech organizace zakázky

Telefon:

+420 603 868 975 (Novotný)
+420 569 569 023(Zemanová)

E-mail:

r.novotny@sos-tremosnice.cz
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.1 Základní specifikace

Popis předmětu veřejné zakázky:

Generální oprava hrotového soustruhu SV 18 RA

Klasifikace předmětu plnění veřejné
zakázky:

Technická specifikace s požadovanými činnostmi tvoří přílohu
č. 1 této výzvy. Účastník (dále také „dodavatel“) ve své nabídce
doloží tuto technickou specifikaci doplněnou ve sloupci
nabídka.

Místo plnění:

Sportovní 322, 53843 Třemošnice

Doba plnění veřejné zakázky:

3 měsíce

Předpokládané zahájení:

25. 2. 2019

Předpokládané ukončení:

24. 5. 2019

Počátek lhůty pro podání nabídek

25. 01. 2019

Konec lhůty pro podání nabídek:

11. 2. 2019 do 12:00 hod

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v následující výši: 340.000,- Kč bez DPH
Dodavatel předloží v nabídce svůj návrh smlouvy, do které zahrne všechny níže uvedené požadavky zadavatele.
Zadavatel stanovuje tyto obchodní podmínky:
záruka min. 12 měsíců
fakturace 100 % po ukončení plnění
Dodavatel uvede ve smlouvě: cenu bez DPH, DPH samostatně, cenu včetně DPH
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1 Náležitosti podání
Nabídky se podávají v písemné listinné formě v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být zřetelně označena
názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „NEOTVÍRAT - Cenová nabídka –
Třemošnice - Dílny – Generální oprava hrotového soustruhu SV 18 RA
Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu:
SOŠ a SOU technické, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice
Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění v případě, že nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím p. Zemanové,
sekretariát školy, tj. razítko školy s označením data a času podání nabídky, a to do konce lhůty pro podání
nabídek v pracovní dny v době od 06:00 do 14:00 hodin.
Zadavatel neumožňuje podat varianty nabídek.
Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce.
Každý dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí současně být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ani podat společnou nabídku s jiným dodavatelem. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí.

2.2 Datum podání nabídek
Nabídky se podávají nejpozději do 11. 2. 2019 do 12:00 hod.

2.3 Struktura nabídky
Zadavatel požaduje předložit nabídku v následující struktuře:
1.

Identifikační údaje o účastníkovi

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti
vč. kontaktů (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně
písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v
rámci tohoto zadávacího řízení.
2.

Kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace požadované touto výzvou.
3.

Nabídková cena – krycí list

Nabídková cena v členění požadovaném touto výzvou tj. oceněný krycí list.
4.

Smlouva

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. Účastník předloží smlouvu též v
elektronickém formátu (např. word nebo obdobném výstupu z počítačového softwaru).
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2.4 Vysvětlení zadávacích podmínek
Písemná forma dotazu musí být doručena na následující adresu zadavatele: SOŠ a SOU technické Třemošnice,
k rukám pana Ing. Romana Novotného, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky zadavatele wdxwwp4.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
1. základní způsobilosti
2. profesní způsobilosti
3. technické kvalifikace

3.1 Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele prohlašující splnění základní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 74 zákona
- viz příloha č. 2. Toto čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

3.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního
rejstříku či jiné evidence nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění předložení živnostenského listu a výpisu
z živnostenského rejstříku.

3.3 Technické kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží ve formě čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby realizace.
Za významnou zakázku zadavatel definuje zakázku, jejímž předmětem jsou:
tři referenční zakázky obdobného charakteru jako je předmět zakázky, realizované v posledních třech
letech s uvedením kontaktu na investora k případnému ověření těchto referencí (název investora, sídlo, IČ,
telefonní spojení na odpovědnou osobu) v min. finančním objemu 200.000,- Kč bez DPH za každou zakázku

3 Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

4.1 Vymezení hodnotících kritérií
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH zpracované dle
požadavků této výzvy.
Zadavatel definuje "mimořádně nízkou nabídkovou cenu"
a) Při podání 4 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude
posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
b) Při podání 5 a vice nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek,
mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.
Nabídky, obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu, komise doporučí k vyloučení a komise může tyto
nabídky ze zadávacího řízení vyloučit.
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4.2 Ostatní informace
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v
případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel
požaduje.

4.3 Další podmínky
Způsob zpracování
nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Účastník uvede nabídkovou cenu v následující struktuře: celková cena v Kč bez
DPH, DPH a celková cena v Kč včetně DPH.

Platební podmínky

Faktura se splatností 30 dní od jejího doručení zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Obchodní podmínky

dle návrhu SOD – předloží dodavatel

Technické podmínky

Specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 1, které tvoří přílohy této Výzvy.

Ostatní skutečnosti
Důvody zrušení
zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit účastníkem deklarované skutečnosti v nabídce
před rozhodnutím o výběru dodavatele. Účastníkovi nevzniká účastí v tomto řízení
právo na kompenzaci nákladů spojených s podáním nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smluvní vztah na základě této veřejné
zakázky malého rozsahu s žádným z účastníků.

Další práva a podmínky zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů;
b) dodatečně upřesnit, doplnit, změnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek, s tím, že s
ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena, změna podmínek
bude zveřejněna na webových stránkách školy (https://www.sos-tremosnice.cz/o-skole/verejne-zakazky)
c) prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů;
d) neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit účastníka, jehož nabídka se umístila druhá v pořadí, v případě, že
vítězný účastník v požadované lhůtě nepředloží originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace nebo neposkytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 ti dnů ode dne doručení
výzvy k uzavření smlouvy nebo před podpisem smlouvy bylo zahájeno insolvenční řízení na účastníka.
Obdobně zadavatel postupuje u druhého účastníka;
e) nevracet účastníkům nabídky;
f) oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním na (https://www.sos-tremosnice.cz/o-skole/verejnezakazky). V takovém případě se rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění.
g) uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (https://www.sos-tremosnice.cz/o-skole/verejnezakazky). V takovém případě se oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění.
h) informovat účastníky zveřejněním odpovědi na dodatečně dotazy popř. další informace v průběhu ihůty pro
podání nabídek jen (https://www.sos-tremosnice.cz/o-skole/verejne-zakazky). V takovém případě se
informace považuje za doručenou okamžikem uveřejnění.
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Zadavatel si je vědom povinnosti dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. S
ohledem na to upozorňuje, že pokud se v Zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh vyskytnou obchodní
názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná
se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl
dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Zadavatel
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard
dodržen nebo bude mít lepší parametry. V těchto případech je tak uchazeč oprávněn navrhnout jiné, technicky
a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
Výzva k podání nabídky včetně všech příloh jsou dostupné na adrese: (https://www.sos-tremosnice.cz/oskole/verejne-zakazky)
Prohlídka místa plnění

Zadavatel doporučuje všem potenciálním účastníkům prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se bude konat do 08. 02. 2019 od 9:00 -13.00 hod.

5 Seznam příloh
Příloha č. 1 – podrobná specifikace zakázky
Příloha č. 2 – čestné prohlášení
Příloha č. 3 – krycí list

V Třemošnici dne 25. 01.2019

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) zajistí Střední odborné škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice,
Sportovní 322. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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