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Zadavatel veřejné zakázky:

Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Mírová 81, 471 24 Mimoň, IČO 48282545

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Mgr. Bc. Eva Majlišová,
ředitelka školy.

Veřejná zakázka je zadávána mimo procesní režim ZZVZ, tj. ZZVZ se na zadávání této veřejné zakázky s
výjimkou zásad postupu zadavatele podle § 6 ZZVZ nevztahuje, neboť zadavatel se nehlásí k postupu podle
žádného zadávacího řízení dle ZZVZ. Pokud Zadávací dokumentace obsahuje odkazy na ustanovení ZZVZ,
jedná se o ilustrativní doložení postupu zadavatele. Zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ při zadávání této veřejné
zakázky podle ucelených postupů definovaných ZZVZ nepostupuje, přestože je v dalším textu
poptávkové/výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu označováno jako „zadávací řízení“.
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014-2020 (dále jako „MP“), jako zakázka malého rozsahu ve smyslu odst. 6.3.2 MP v uzavřené výzvě
ve smyslu odst. 7.1.3 MP.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace
1.1.

Kontaktní údaje

(1)
Zadavatel pověřil výkonem činností zadavatele při této veřejné zakázce v souladu s § 43 ZZVZ
zástupce Mgr. Jakuba Derynka, IČO 04735510, se sídlem Slunečná 106, 473 01 Slunečná.
(2)
Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro příjem žádostí o vysvětlení Zadávací
dokumentace) se stanovuje tato kontaktní osoba:


Mgr. Jakub Derynk, e-mail: info@derynk.cz.

1.2.

Přístup k zadávací dokumentaci

(1)
Zadavatel
zveřejňuje
zadávací
dokumentaci
na
svých
internetových
stránkách
(http://zsamsmirova.cz/), kde je k dispozici po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Dodavatelé, kteří podají
nabídku na základě tohoto zveřejnění, budou mít stejné postavení jako dodavatelé, které zadavatel vyzval k
podání nabídky, a to od okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na internetových
stránkách.
(2)
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace je dodavatelům zasílána prostřednictvím systému
Datových schránek, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či případně na e-mailový kontakt
dodavatele.

1.3.

Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

(1)
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu se ZZVZ,
zejména s § 211 ZZVZ.
(2)
Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že podle § 211 odst. 6 ZZVZ platí, že při komunikaci
uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
(3)
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby pro komunikaci prostřednictvím datové schránky umožnili
příjem tzv. Poštovních datových zpráv.
(4)
Dodavateli je doporučeno při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (viz též § 211 odst. 5
ZZVZ) vždy potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též
automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení
o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem
dodavatele.
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2. Vymezení veřejné zakázky
2.1.

Předmět veřejné zakázky

(1)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – stavební úpravy učebny v 1. NP sídla
zadavatele, prováděné za účelem její modernizace a vybavení novými zařizovacími předměty. Budou
provedeny drobné dispoziční změny, navrženy jsou nové povrchy podlah a stěn a dojde k výměně instalačních
rozvodů.
(2)
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Přílohách 3 (Technická specifikace) a
Příloze 4 (Smluvní podmínky).
(3)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 467 241,80 Kč (bez DPH).

(4)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální hodnotou pro nabídkovou cenu. Pokud
dodavatel uvede ve své nabídce cenu vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude taková
nabídka posouzena jako nepřijatelná a účastník zadávacího řízení bude ze zadávacího řízení vyloučen.
(5)
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných
právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
2.1.1.

Odkazy v Zadávací dokumentaci

(1)
Pokud se v Zadávací dokumentaci vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to v takových
případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého
takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.
Musí se však jednat o rovnocenné řešení v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Toto
rovnocenné řešení bude dodavatelem v nabídce jednoznačně označeno, např. odlišným barevným zvýrazněním
a nápisem „odchylka“. Rovnocennost tohoto řešení musí účastník zadávacího řízení ve své nabídce
dostatečným způsobem prokázat.
(2)
Pokud zadavatel v Zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na
normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.

2.2.

Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky

(1)
Zadavatel nepožaduje, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo
vybraným dodavatelem.
(2)
Dodavatel ve své nabídce uvede v souladu s § 105 ZZVZ, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné
zakázky jiným osobám. Dodavatel popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou
část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a dále uvede identifikační
údaje každého poddodavatele. Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným
osobám, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. Dodavatel použije Přílohu 2.c.
(3)
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a 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.

Verze: 1.0

Poslední uložení dokumentu: 29.01.2019 13:53:00
Strana 3 (celkem 12)

Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Učebna přírodních věd pro ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň – stavební práce
Zadavatel veřejné zakázky:

Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Mírová 81, 471 24 Mimoň, IČO 48282545

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Mgr. Bc. Eva Majlišová,
ředitelka školy.

(4)
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Fondů EU, konkrétně z Integrovaného regionálního
operačního programu, v rámci projektu „Učebna přírodních věd pro ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň“, registrační
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009318.
Zadavatel nejdůležitější povinnosti vyplývající ze spolufinancování z dotačních prostředků začlenil do
zadávací dokumentace.
Dodavatel se zavazuje respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.
(5)
Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli před zahájením plnění předmětu veřejné zakázky
(předání místa provádění díla) platnou pojistnou smlouvu ve smyslu Přílohy 4 (pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 500 000 Kč).
Ze smlouvy musí vyplývat platnost pojištění po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky podle bodu 2.5;
v případě, že z předložené smlouvy tato platnost vyplývat nebude, předloží vybraný dodavatel čestné
prohlášení o tom, že platnost pojistné smlouvy prodlouží, přičemž i prodloužená pojistná smlouva bude
splňovat výše stanovené požadavky.
Její nepředložení bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy. Pokud
dodavatel předloží svou pojistnou smlouvu již ve své nabídce, bude na ni při podpisu smlouvy pohlíženo již
jako na předloženou.

2.3.

Technické podmínky

(1)
Technické podmínky stanovil zadavatel formou technické specifikace uvedené v Přílohách 3. Podáním
nabídky se dodavatel zavazuje k tomu, že jím nabízené plnění zcela odpovídá technické specifikaci
požadované zadavatelem a je kdykoli v průběhu zadávacího řízení schopen doložit shodu nabízeného plnění
s technickou specifikací (např. certifikátem, prohlášením, fotografií či vzorkem).
(2)
Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní
třídu, pokud není v zadávací dokumentaci a jejich přílohách požadováno jinak.
(3)
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude
klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

2.4.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

(1)
Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele
definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména v návrhu smlouvy požadovat žádné závazky
ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení uvedených v bodě 2 zadávací dokumentace nebo takových,
které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady.
(2)
Zadavatel stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz Příloha
4 této zadávací dokumentace).

2.5.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

(1)
Předpokládaný termín zahájení je 28. 2. 2019 a je závislý na ukončení zadávacího řízení, zahájení
plnění nastane okamžitě po uzavření smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení.
(2)

Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je 75 dnů od zahájení plnění předmětu díla.

(3)
Zadavatel je oprávněn jednostranně termín zahájení plnění změnit, a to zejména s ohledem na průběh
zadávacího řízení a jiné objektivní okolnosti (např. organizační či technologické). V tomto případě však bude
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zachována maximální doba plnění předmětu veřejné zakázky za předpokladu dodržení maximální doby pro
provedení předmětu veřejné zakázky uvedené v bodě 2.5 odst. (2).
(4)
Termín zahájení i ukončení se může též změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami
nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli zadavatele či dodavatele (dále též bod 2.6.3.).
(5)

Místem plnění veřejné zakázky je Mimoň – budova na adrese sídla zadavatele.

2.6.

Vybrané instrumenty ZZVZ ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

2.6.1.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu 6. 2. 2019 v 10:00 hodin, se srazem zájemců před hlavním
vchodem do budovy sídla zadavatele. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Mgr. Bc. Eva Majlišová,
ředitelka školy (e-mail: emajlisova@skolamirova.cz, tel. 487 871 548).
2.6.2.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
2.6.3.
(1)

Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu

Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku:
(a)
Možnost prodloužení termínů plnění předmětu veřejné zakázky z důvodu vyšší moci nebo
jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran.

(2)
Pokud dojde v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky k potřebě změny závazku, bude zadavatel
postupovat v souladu analogicky k § 222 ZZVZ.
(3)
Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky nepřipouští překročení
nabídkové ceny.
(4)
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH, ale pouze za
předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH a tuto skutečnost promítl v nabídkové ceně. U neplátců DPH, kteří
do nabídkové ceny DPH nepromítnou, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem
DPH stal a veškeré s tím související náklady jdou k tíži dodavatele. Skutečnost, že účastník zadávacího řízení
není plátcem DPH, bude uvedena na titulním listu nabídky.
(5)

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

3. Způsob zpracování nabídkové ceny
(1)
Dodavatel navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná
a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
(2)
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré ceny
budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
(3)

Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.

(4)
Nabídková cena bude zpracována oceněním položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) uvedeného v Příloze 3.b této Zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje předložení položkového rozpočtu ve struktuře dané položkovým rozpočtem.
(5)

V případě nejasností v kalkulaci si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si jejich vysvětlení.
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4. Požadavky na sestavení nabídky
4.1.
(1)

Požadavky na doklady

Pokud není zadavatelem nebo ZZVZ stanoveno jinak, předkládají se prosté kopie dokladů.

(2)
Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je
oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
(3)
Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel
předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se
předkládá s překladem do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
(4)
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání (vysvědčení, osvědčení, certifikáty apod.) v
latinském či anglickém jazyce se předkládají bez překladu.
(5)
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu EU, který
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Zadavateli by neměly vzniknout
žádné náklady spojené s ověřováním takto uvedené informace.

4.2.

Požadavky na nabídky

(1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace. Tím není
dotčeno ustanovení bodu 4.1 odst.(4).
(2)

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

(3)
Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena „NABÍDKA
– Učebna přírodních věd pro ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň – stavební práce –NEOTVÍRAT“
Pokud je nabídka podávána ve více než jedné obálce, musí být všechny obálky, do kterých je vložena nabídka
dodavatele, označeny podle výše uvedených požadavků. Zadavatel dále doporučuje takové obálky opatřit
alespoň názvem dodavatele, pořadím obálky a celkovým počtem obálek – tak, aby byla nabídka zadavatelem
jednoznačně a úplně identifikovatelná a aby se tím výrazně eliminovala rizika jejího předčasného otevření a
chybného převzetí.
4.2.1.

Obecné formální (doporučující) požadavky

(1)
Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 4.3, jednotlivé listy nabídky musí být
spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci, očíslované nepřerušovanou vzestupnou
číselnou řadou a druhá stránka (součást krycího listu) bude obsahovat přehled jednotlivých dokumentů
s uvedením stránky nabídky.
(2)
Dodavatel předloží nabídku v originále a jedné kopii v papírové podobě a jedné kopii elektronicky na
CD. V případě zjištění rozdílů mezi papírovou a elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
(3)
Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft
Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)

4.3.

Vlastní sestavení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části v níže uvedeném řazení:
Verze: 1.0
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(1)
Krycí list nabídky dle Přílohy 1 s uvedením obsahu a uvedením stránky kde se příslušná část nabídky
nachází. Tento krycí list musí též obsahovat identifikační a kontaktní údaje dodavatele.
(2)
Doklady o kvalifikaci – dodavatelé je v nabídkách mohou je nahradit čestným prohlášením (dle vzoru
uvedeného v Příloze 2.a).
Zadavatel upozorňuje na nutnost k čestnému prohlášení připojit povinné přílohy specifikované v čestném
prohlášení.
(3)
Čestné prohlášení, že dodavatel souhlasí se smluvními podmínkami a v případě, že bude vybrán
k plnění veřejné zakázky, podepíše smlouvu v souladu s těmito smluvními podmínkami (dle vzoru uvedeného
v Příloze 2.b).
Návrh smlouvy ani jeho přílohy, pokud nejsou v tomto bodě Zadávací dokumentace výslovně uvedeny, tedy
není nutné do nabídky předkládat.
(4)

Čestné prohlášení o využití poddodavatelů (dle vzoru uvedeného v Příloze 2.c).

(5)

Kalkulaci nabídkové ceny dle bodu 3.

5. Kvalifikace
5.1.
(1)

Splnění kvalifikace a prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který splní následující kritéria:
(a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu, dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, 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 u dodavatele došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; v případě dodavatele právnické osoby
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 dodavatel – právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tyto kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
(splnění podmínky se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů);

(b)

dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle obchodního zákoníku (§ 49), (splnění podmínky se prokazuje čestným
prohlášením);

(c)

dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek vedeném dle zákona
o veřejných zakázkách (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením);

(d)

dodavatel předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu; v případě
dodavatele – akciové společnosti se předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším
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než 10 %; (splnění podmínky se prokazuje výpisem z veřejného registru nebo čestným
prohlášením);

(2)

(e)

dodavatel předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů nebo jiných osob, které
se na základě smluvního vztahu s dodavatelem podílely na přípravě nabídky, pokud v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro
rozhodování o veřejných zakázkách (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením);

(f)

vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením);

(g)

dodavatel není v likvidaci (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením);

(h)

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (splnění podmínky se prokazuje čestným
prohlášením);

(i)

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (splnění podmínky
se prokazuje čestným prohlášením);

(j)

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele (splnění podmínky se prokazuje potvrzením příslušného orgánu či
instituce);

(k)

dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadován doklad
osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů
(např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů)
(splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením);

(l)

na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního
týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo
jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů
sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (splnění podmínky se prokazuje čestným
prohlášením).

Dodavatelé ve svých nabídkách předloží doklady o kvalifikaci podle požadavků v bodě 4.3.

6. Další podmínky zadávacího řízení
(1)
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět veřejné zakázky v případě, že nebudou zajištěny
potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části předmětu zakázky.
(2)

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.
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(3)
Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek dodavatelů nebo vyloučených
dodavatelů nebudou vráceny.
(4)
Podáním nabídky dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a bezvýhradně
se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech
jejích dodatků, včetně příloh (rozpočet) a dalších informací souvisejících s veřejnou zakázkou.
(5)
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení veřejné zakázky kdykoli do doby uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem, a to i bez udání důvodu.
(6)
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže
současně být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje
splnění kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným(i) dodavatelem(i).

7. Příprava a podání nabídek
7.1.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat.

(1)


Lhůta pro podání nabídek končí 15. 2. 2019 v 8:00 hodin.

(2)
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa pro podání
nabídek.
(3)
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v Zadávací
dokumentaci, nebude považována za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.

7.2.

Místo pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek je sekretariát školy v sídle zadavatele a je dostupné v běžnou pracovní dobu po
předchozí telefonické domluvě (Kontakt pro tyto účely: Mgr. Bc. Eva Majlišová, ředitelka školy (e-mail:
emajlisova@skolamirova.cz, tel. 487 871 548).

7.3.

Změny a odvolání nabídky

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze ve lhůtě pro podání nabídek.

7.4.

Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace

(1)
Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace (též „položit
dotaz“). Dotaz musí být položen zadavateli pouze v písemné formě (poštou, osobně, e-mailem na adresu a
způsobem uvedeným v bodě 1.1) a nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
(2)
Zadavatel uveřejní (případně zašle) vysvětlení Zadávací dokumentace nejpozději 2 pracovní dny po
doručení žádosti podle předchozího odstavce.
(3)
Zadavatel si vyhrazuje právo odpovědět na dotazy položené i po skončení lhůty podle odst. (1). V tom
případě v souladu s § 98 odst. (3) ZZVZ nemusí dodržet lhůtu podle odst. (2).
(4)
Zadavatel si vyhrazuje právo vedle vysvětlení Zadávací dokumentace provést též změny či doplnění
Zadávací dokumentace;
Verze: 1.0
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(5)
Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace jsou součástí Zadávací dokumentace a
nedodržení požadavků v nich uvedených může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

8. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční v termínu shodném s koncem lhůty pro podání nabídek (viz též bod 7.1 odst.
(1)) v ředitelně školy v budově sídla zadavatele. Otevírání nabídek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci
každého účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Přítomnost
zástupců účastníků zadávacího řízení na otevírání nabídek může komise či zadavatel podmínit prokázáním
vztahu zástupce k účastníkovi zadávacího řízení; v takovém případě se zástupci prokáží plnou mocí vystavenou
oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení; v případě, že je zástupce statutárním orgánem účastníka
zadávacího řízení, pak průkazem totožnosti.

9. Posouzení a hodnocení nabídek
9.1.

Postup hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení

Zadavatel bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat systémem výběru „první dobré nabídky“:
(1)

Po otevírání nabídek bude podle kritérií hodnocení provedeno hodnocení nabídek.

(2)
Nabídka, která ze stanoveného pořadí vzešla jako ekonomicky nejvýhodnější, bude posouzena z
hlediska splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách, resp. v ZZVZ, podle následujícího
postupu:
(a)
Pokud se zjistí, že nabídka vyhovuje všem stanoveným podmínkám, postoupí se zadavateli
k provedení výběru nejvhodnější nabídky.
(b)
Pokud se zjistí, že nabídka prokazatelně nesplňuje stanovené podmínky, případně že účastník
zadávacího řízení splňuje některou z podmínek pro vyloučení ze zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ,
nabídka bude vyřazena a přistoupí se k posuzování další nabídky podle stanoveného pořadí; pokud by
vyřazení nabídky mělo vliv na hodnocení nabídek, bude předtím provedeno nové hodnocení nabídek.
Pochybení formálního charakteru (např. nedodržení doporučeného způsobu zpracování nabídky podle
bodu 4.3) nemůže být samo o sobě důvodem k vyloučení.
(c)
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo
doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit
opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. V takovém
případě se objasnění, resp. doplnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů účastníkem
zadávacího řízení dále postupuje podle bodů a), resp. b) analogicky. Pokud však účastník zadávacího
řízení neposkytuje při vysvětlování nejasností dostatečnou součinnost (např. pokud zadavateli
opakovaně neodpoví ve stanovené lhůtě), bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení
vyloučen i bez definitivního rozhodnutí, zda nabídka stanovené požadavky splňuje či nikoli. V
takovém případě se postupuje analogicky podle bodu b).
(d)
Posuzování splnění stanovených požadavků probíhá do té doby, než bude nalezena první
nabídka splňující stanovené požadavky.
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(3)
V případě vyloučení vybraného dodavatele před podpisem smlouvy (např. z důvodu neposkytnutí
součinnosti k podpisu smlouvy) se zopakuje postup podle odst. (2) s těmi nabídkami, resp. účastníky
zadávacího řízení, které nebyly vyřazeny, resp. kteří nebyli vyloučeni.

9.2.

Hodnocení nabídek

(1)

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

(2)

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny.
9.2.1.

Kritéria hodnocení a jejich váhy

Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení a jejich váhy:
(1)

Výše nabídkové ceny – 100 %
9.2.2.

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Zadavatel stanovil následující metody metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích (v číslování
odpovídající předcházejícímu bodu 9.2.1):
(1)

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
9.2.3.

Společná ustanovení pro hodnocení nabídek

(1)
Dodavatel není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími
podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dodavatel uvede několik rozdílných hodnot pro jedno
konkrétní kritérium hodnocení (s výjimkou případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a
jednoznačně odůvodnitelnou chybu v nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení,
v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést
jednoznačný přepočet na požadovanou veličinu či formu).
(2)
Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně jako nejvýhodnější, zadavatel
vybere jako nejvýhodnější tu ze shodně nejlépe hodnocených nabídek, která byla zadavateli doručena jako
první.

9.3.

Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a
Oznámení o výběru dodavatele

Výsledek zadávacího řízení (výběr dodavatele) oznámí zadavatel bez zbytečného odkladu všem účastníkům
zadávacího řízení, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího
řízení. Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení (vyřazení nabídky) oznámí zadavatel bez
zbytečného odkladu účastníkovi, který byl ze zadávacího řízení vyloučen. Tyto dokumenty budou zároveň
zveřejněny na internetových stránkách zadavatele.

10. Postup před uzavřením smlouvy
10.1. Podmínky pro uzavření smlouvy
(1)
Vybraný dodavatel je povinen na žádost zadavatele před podpisem smlouvy předložit originály,
ověřené nebo prosté kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
(2)
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření
smlouvy
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(a)
předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo
kvalifikaci dodavatele.

10.2. Součinnost vybraného dodavatele před podpisem smlouvy
(1)
Zadavatel upozorňuje, že si ohledem na harmonogram předmětu veřejné zakázky vyhrazuje právo v
případě, že vybraný dodavatel nepředloží výše uvedené doklady do 14 dnů od předložení výzvy zadavatele,
může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení.
(2)
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost, tak aby mohla být smlouva uzavřena
bez zbytečného odkladu po oznámení výsledku zadávacího řízení (výběru dodavatele). V případě neposkytnutí
součinnosti ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn vyloučit jej ze zadávacího řízení.
(3)
Účastníku zadávacího řízení druhému či třetímu v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva (protože
účastník zadávacího řízení, který se umístil jakolepší v pořadí, smlouvu na zakázku neuzavřel) je stanovena
povinnost poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku, maximálně v délce 15
dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

11. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:
1.

Krycí list

2.

Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:
2.a. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
2.b. Vzor čestného prohlášení o zadávacích a smluvních podmínkách
2.c. Vzor čestného prohlášení o využití poddodavatelů

3.

Technická specifikace
3.a. Technická specifikace (projektová dokumentace)
3.b. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

4.

Závazný vzor smlouvy o dílo

Eva Majlišová

Digitálně podepsal Eva Majlišová
Datum: 2019.01.29 13:54:33 +01'00'

…………………………………………..
za zadavatele
Mgr. Bc. Eva Majlišová, ředitelka školy
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