Č.j.:
Věc: Výzva k předložení nabídky

Vážení,
obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu cvičné
kuchyňky s dodávkou vybavení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č.
137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je označována typem - „Veřejná zakázka
malého rozsahu“ (zkr. VZMR).
Podmínky a principy zadávání veřejné zakázky se řídí Metodických pokynem č. 28/2012 odboru školství a
volnočasových aktivit dětí a mládeže Statutárního města Hradec Králové
ze dne 5.6.2012.
Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a účast ve
výběrovém řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v této výzvě.

Mgr. Milan Kučera
ředitel
Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
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Výzva k podání nabídek
Název zakázky :
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Lhůta pro podávání nabídek

Oprava cvičné kuchyňky s dodávkou vybavení
Oprava cvičné kuchyňky s dodávkou vybavení
25.3.2015
Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové 3
Mgr. Milan Kučera
tel.: 724 33 90 92
milan.kucera@zssever.cz
62060422
Mgr. Milan Kučera
tel.: 724 33 90 92
milan.kucera@zssever.cz
Zahájení lhůty pro podání nabídek: 26.3.2015

Popis předmětu zakázky:

Konec lhůty pro podání nabídek: 14.4.2015 ve 12:00
Popis vybavení cvičné kuchyně

IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

materiál: korpusy horních skříněk z DTD lamina tl. 18 mm dezén
písek, ABS hrana
dvířka horních skříněk z DTD lamina tl. 18 mm písek,
ABS hrana tl. 2 mm
korpusy spodních skříněk z DTD lamina tl. 18 mm dezén
tmavé wenge, ABS hrana
dvířka spodních skříněk z DTD lamina tl. 18 mm tmavé
wenge, ABS hrana tl. 2 mm
pracovní deska na skříňkách šedý beton – postforming
obkladová deska na stěnu za pracovní desku šedý beton
rozměr místnosti: š.472 x 912 mm
oprava vodoinstalace a elektroinstalace
uspořádání nábytku:
4 samostatná žákovská pracoviště, každé vybavené dřezem s odkapem
s pákovou baterií, varná elektrická čtyřplotýnková deska - indukční,
multifunkční elektrická trouba
dostatek úložného prostoru
maximální množství zásuvek s dotahem a s tlumením
horní skříňky s lomenými výklopy
dveře skříněk s tlumením
pracovní desky z postformingu pro přípravu jídel
zachovat umyvadlo pro umývání rukou
jídelnička:
4 ks - jídelní stůl pro žáky roz. 80x80 cm, vel. 6, kovová podnož
s rektifikačními záslepkami
16 ks - židle vel. 6, kovová konstrukce, dřevěný sedák a opěrák
1 ks - magnetická tabule pro popis fixem roz. 90x120 cm
obložení stávající zdi uprostřed místnosti
výměna dveří u plynového rozvodu
ostatní spotřebiče:
1 ks lednice volně stojící
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1 ks pračka, plnění z čela
1 ks digestoř vestavná recirkulační
nákres cvičné kuchyňky – viz příloha č. 3 a 4
339.000,- bez DPH
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Uvedená cena je maximálně možná.

Typ zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Místo plnění:

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

Lhůta dodání předmětu
zakázky:

konec dubna – 21. květen 2015

Místa dodání/převzetí
nabídky:

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena
identifikací dodavatele, pod ní bude výrazným způsobem uveden plný
název předmětu Veřejné zakázky „Oprava cvičné kuchyňky
s dodávkou vybavení“ a níže text „Neotevírat“
Poštovní adresa místa pro předání nabídek:

Hodnotící kritéria:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové 3
bude obvyklým způsobem uvedena vpravo dole.
Nabídka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrem na adresu
zadavatele (uvedenou výše).
výše nabídkové ceny podle zadávací a technické dokumentace
100%
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude zpracována v písemné podobě, a to v českém jazyce a
bude podepsaná oprávněným uchazečem. Součástí nabídky bude
podepsaný návrh smlouvy.
Členění nabídky:
- Krycí list (příloha č.1)
- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (čestné
prohlášení – příloha č.2
- Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (kopie ne starší
než 90 dní!)
- Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
- Technický popis
- Návrh smlouvy (příloha č.3)
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez uvedení
důvodu, a to až do doby okamžiku podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny
obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro
podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady
spojené s účastní v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o konečném znění smlouvy s vyjímkou ustanovení, které byly
předmětem hodnocení nabídky.
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Hodnotící kritéria:

Včas a řádně předložené úplné nabídky, splňující formální požadavky,
vyhodnotí hodnotící komise zadavatele podle kritérií, což je
sumarizace hodnotících kritérií. O provedení hodnocení bude sepsán
„Protokol o posouzení a hodnocení nabídek“. Na základě tohoto
protokolu rozhodne zadavatel o vítězi veřejné zakázky. S vybraným
dodavatelem bude uzavřena písemná smlouva.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií
a jejich vah. Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle výše
uvedených dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou 0
až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětové nabídky
v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení nabídek:
1.
Nabídková cena - nejvhodnější nabídka je ta, která nabízí nejnižší
hodnotu. Pro hodnocení bude použita bodová stupnice 1 – 100.
Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů.
Hodnotí se cena bez DPH.
Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria, platí tento vzorec:
hodnota nejnižší ceny (Kč)
Bodové hodnocení ceny = 100 x ----------- ------------------- x váha vyjádřená %
cena hodnocené nabídky (Kč)

Výsledek bude standardně matematicky zaokrouhlen na jedno desetinné
místo.

Platební podmínky:

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla
hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
Hodnotící komise je povinna zdůvodnit hodnocení.
Minimálně jeden člen komise je odborník v dané oblasti.
Platba po předání zboží na základě faktury se 14-denní splatností.
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Příloha č. 1 Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Název:

Oprava cvičné kuchyňky s dodávkou vybavení
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická
1208

Sídlo:

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

IČ:

62060422

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Milan Kučera

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Cena celkem bez DPH:

Nabídková cena zakázky v CZK
Samostatně DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení
Funkce
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razítko

Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
písm. a), b, c), d), e), f), g), h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
(dále jen „zákon“)
Prohlašuji tímto čestně, že:
 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a/ zákona),
(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento
předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště)
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů n ebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b/
zákona),
(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště)
 uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení







podle zvláštního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c/ zákona),
na uchazeče není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče ani není proti uchazeči povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, (§ 53 odst. 1
písm. d/ zákona),
uchazeč není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e/ zákona) 13
uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
(§ 53 odst. 1. písm. f/ zákona),
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
(§ 53 odst. 1 písm. g/ zákona),
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanost i (§ 53 odst. 1 písm. h/ zákona),

Toto čestné prohlášení podepisuji jako
………………………………………………............................
(např. jednatel společnosti s ručením omezeným atd.,)

V ………………… dne ………………
………………………………………………………
podpis

titul, jméno, příjmení
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