VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, zadávanou v otevřené výzvě,
(dále jen „Výzva“)

s názvem

„VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen“

Zadavatel veřejné
zakázky:

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Sídlo zadavatele:

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice

Identifikační číslo:

61100277

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002399

Zastoupený:

Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka příspěvkové organizace

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Tato veřejná zakázka malého
rozsahu (dále jen „zakázka“) je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), zadávána mimo působnost zákona a řídí se Metodickým pokynem pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020.
Odkaz na Metodický pokyn pro oblast zadávání pro programové období 2014-2020:
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-19_2-6.2017.pdf?ext=.pdf
Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva. Účastník je povinen zadavatele upozornit na případné
nejasnosti a chyby v předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky.
Tam, kde tato Výzva odkazuje na ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, bude zadavatel postupovat
obdobnými pravidly, jaká jsou uvedena v tomto zákoně.
Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení

původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat
technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení
požadovaného standardu.
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Identifikace zadavatele

Sídlo:
IČ:
DIČ:

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská
340
Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
61100277
CZ61100277

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon:
Email:
Profil zadavatele:

Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka PO
+420 318 682 961
firtikova@sbrez.cz
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_51.html

Zadavatel:

Kontaktní osoba příspěvkové organizace
ve věcech technických:
Jaroslav Havelka
Telefon:
+420 318 682 961
Email:
hospodar@sbrez.cz

Kontaktní osoba k zakázce:
Telefon:
Email:

Bc. Lucie Szilagyiová, DiS., referent oddělení veřejných zakázek
Odboru krajského investora
257 280 516
szilagyiova@kr-s.cz

IDS Identifikace datové schránky:

keebyyf
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2

Vymezení předmětu zakázky

2.1

Název zakázky

„VOŠ A SOŠ BŘEZNICE – VYBAVENÍ DÍLEN“
(dále jen „veřejná zakázka“)
2.2

Účel veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na
jejímž základě budou pro Zadavatele provedeny dodávky.
2.3

Popis předmětu plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka audiovizuální a výpočetní techniky do VOŠ a SOŠ
Březnice, Rožmitálská 340, Březnice. Jedná se o dodávku PC, tiskárny, data projektoru a kamery dle technické
specifikace, která je uvedena v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci projektů EU:
IROP – Integrovaný regionální operační program
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidlaIROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf
2.4

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary je:
30200000-1 - Počítače
30230000-0 - Zařízení související s počítači
2.5

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše
peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění kompletní veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota činí 36.202,00 Kč bez DPH, tj., 43.804,42 Kč vč. DPH.
Hodnota veřejné zakázky je stanovena také jako maximální a nepřekročitelné. Nabídka účastníka, která bude
obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek a příslušná nabídka uchazeče bude vyloučena.
2.6

Doba plnění zakázky

Dodavatel dodá (tj. předá) zboží do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaný termín dodání zboží je srpen 2018 nejdéle však do října 2018.
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Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.
2.7

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tedy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice.
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Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel (dále také „účastník“, „zájemce“), který:
a) splní základní způsobilost,
b) splní profesní způsobilost,
c) splní technické kvalifikační předpoklady.
3.1

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti v rozsahu stanoveném § 74 zákona obdobným
způsobem. Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady. K prokázání splnění základní
způsobilosti stanovené zadavatelem účastník doloží:
– čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
3.2

Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)

dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání.

Nebo účastník prokáže profesní způsobilost předložením písemného čestného prohlášení, z něhož bude
vyplývat:
a)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či v jiné obdobné evidenci, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)

že účastník má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména
příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání

K prokázání profesní způsobilosti lze využít čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
Zadavateli postačí k prokázání profesní způsobilosti doručení prosté kopie dokladu/ů.
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3.3

Kritéria technické kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) předložením seznamu 2 významných dodávek
obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů bude
bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 3 letech před zahájením poptávkového řízení poskytl
alespoň 2 významné dodávky obdobného charakteru uvedené v předmětu této veřejné zakázky a to v minimální
finanční hodnotě 14.000 Kč uvedené bez DPH.
V seznamu musí být ve vztahu ke každé zakázce uvedeny minimálně následující údaje:
a) identifikace objednatele,
b) specifikace realizovaných dodávek
c) finanční objem zakázky-dodávek
d) doba realizace zakázky-dodávek

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené zakázce možné bez pochybností posoudit, zda
se jedná o významnou zakázku, jak je definována Zadavatelem výše.

3.4

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat základní a profesní způsobilost předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ve smyslu § 226 a násl. zákona. Předložený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce (Zadavateli postačí
předložit prostou kopii dokladu/ů).

3.5

Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat způsobilost a kvalifikaci prostřednictvím certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 233 a násl. zákona. Certifikát musí ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace obsahovat náležitosti stanovené zákonem a údaje v certifikátu musí být platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (Zadavateli postačí předložit prostou kopii dokladu/ů).
3.6

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části způsobilosti a kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti a kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit poddodavatelem
doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle bodu 3. 1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle bodu 3. 2.
této Výzvy. Dále je účastník povinen Zadavateli předložit doklady prokazující splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a písemný závazek s poddodavatelem, z něhož vyplývá závazek
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Obsahem písemného závazku musí být společná a nerozdílná
odpovědnost poddodavatele a dodavatele za plnění veřejné zakázky (Zadavateli postačí předložit prosté kopie
dokladu/ů).
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Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokazovat splnění kvalifikace předložením výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.

3.7

Společná nabídka několika dodavatelů

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Má-li být předmět veřejné
zakázky plněn několika dodavateli společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti dle bodu 3.1. Výzvy a profesní způsobilosti dle bodu 3. 2. odrážky č. 1 Výzvy v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito povinni předložit
Zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (Zadavateli postačí
předložit prostou kopii dokladu/ů).
Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho účastníka. Pokud podá nabídku více účastníků
společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
3.8

Prokazování kvalifikace u zahraničního dodavatele

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady vydanými podle právního řádu platného v zemi, ve
které byla kvalifikace získána. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouvě, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje
na doklady ve slovenském jazyce.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky bude
zadavatel postupovat obdobně ve smyslu ustanovení § 87 zákona.
3.9

Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnění způsobilosti či kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů
tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a současně do 10 pracovních dnů předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na účastníka, se kterým je
v souladu s rozhodnutím Zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém
případě musí účastník, s nímž Zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
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3.10

Další podmínky stanovené pro prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena v nabídce
v originále nebo úředně ověřené kopii.
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Poddodávky

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele.
Dodavatel tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této
veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat – s uvedením druhu služeb a procentuálního (%)
finančního podílu na veřejné zakázce.
Dodavatel doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci
podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném
samostatně podle jednotlivých poddodavatelů, se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání
veřejné zakázky dodavateli bude akceptovat závazek podílet se na plnění veřejné zakázky ve stanoveném
rozsahu.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve
své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Zadavatel poskytuje vzor tohoto čestného
prohlášení jako Přílohu č. 3 této Výzvy.
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována podle této Výzvy a dle přiložené specifikace (Příloha č. 5) a bude obsahovat
veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).
V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky.
Na případné expresní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby.
Nabídková cena účastníka bude sestavena podle nabídnutých cen uvedených v návrhu Smlouvy. Účastník
v návrhu Smlouvy uvede všechny ceny a ty budou považovány za nejvýše přípustné.
Nabídková cena bude v nabídce účastníka uvedena v členění celková výše nabídkové ceny za celý předmět
plnění ve struktuře bez DPH, výše DPH a včetně DPH. Tyto částky budou vyplněny v závazném návrhu
smlouvy a v krycím listu (příloha č. 1 ZD).
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Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí. Hodnotící komise
provede veškeré úkony spojené s otevíráním obálek.
Před hodnocením nabídek hodnotící komise posoudí splnění požadavků na kvalifikaci stanovených zadavatelem
a požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách na předmět veřejné zakázky.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky - Nejnižší nabídková cena.
Zadavatel si vyhrazuje právo prověření předložených referencí účastníka. V případě zjištění negativních
referencí či nepravdivosti doložených referencí, nebo v případě, že se účastník zadávacího řízení dopustil v
posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění
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dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem,
která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, si
zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
V případě, že nabídková cena některých nabídek bude totožná, bude takovým nabídkám při hodnocení
stanoveno pořadí podle termínu, v jakém byly doručeny zadavateli s tím, že budou seřazeny postupně od
nejdříve doručené nabídky po nejpozději doručenou nabídku.
Při posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat hodnotící komise podle § 113
zákona obdobným způsobem.
V každé části Veřejné zakázky bude zadavatel postupovat při výběru dodavatele odděleně. Zadavatel si
vyhrazuje možnost zadat více částí Veřejné zakázky jednomu účastníku zadávacího řízení.

Způsob zpracování nabídky
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který sám nepodal nabídku, může být poddodavatelem více účastníků
v rámci téhož zadávacího řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; dodavatel může použít krycí
list nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží účastník v
nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.
Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel nedisponuje technickým vybavením pro příjímání nabídek
v elektronické podobě, nabídka tak bude podána pouze v listinné podobě.
Doporučené členění nabídky:


Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (vzor krycího listu
nabídky je uveden v Příloze č. 1 Výzvy)



Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace (dle čl. 3 Výzvy).



Specifikace případných poddodávek (dle čl. 4 Výzvy). V případě prokazování části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele musí být přiložena smlouva, z níž bude vyplývat závazek k poskytnutí
plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém bylo prokázáno splnění kvalifikace.



Vlastní nabídka zpracovaná dle podmínek zadávací dokumentace – vyplněný položkový rozpočet,
který je Přílohou č. 5 této Výzvy. (v tištěné nabídce i nahraný na CD ve formátu Excel nebo
podobném),



Návrh Smlouvy o dílo doplněný dle nabídky účastníka a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka dle Přílohy č. 4 Výzvy. (v tištěné nabídce i nahraný na CD ve formátu Word nebo
podobném)



Přílohy (nepovinné).

Zadavatel doporučuje, aby všechny účastníkem předložené dokumenty byly svázány do jednoho dokumentu
a stránky byly očíslovány. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa účastníka.
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Účastník předkládá nabídku 1x písemně v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na vhodném médiu (např.
CD-R/DVD) ve formátu pro běžně dostupné informační systémy (např. lze užít souborové typy PDF, DOC,
JPG, BMP apod.) Elektronická podoba nabídky bude tvořena naskenovanou nabídkou ve formátu PDF,
vyplněným návrhem smlouvy o dílo ve formátu Word nebo podobném a vyplněným položkovým rozpočtem ve
formátu Excel nebo podobném.
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené razítkem či
podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené:

„Veřejná zakázka – VOŠ a SOŠ Březnice - vybavení dílen – Neotevírat“
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který je přiložen k této Výzvě jako
Příloha č. 4.
Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje (údaje v textu podbarvené zeleně znakem [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK]) vč. požadovaných příloh a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka učiní součástí nabídky jako NÁVRH smlouvy. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat
údajům uvedeným v této výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh a obsahu nabídky
účastníka. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný. V případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat specifikaci
v této výzvě a zadávací dokumentaci (včetně vzoru, který je přílohou této Výzvy) a ostatním částem nabídky
účastníka, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z další účasti
v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude
dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné poddodavatele.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8.1.

Platební podmínky

Služby budou zadavatelem hrazeny po jejich provedení a dodání na základě faktur, které budou vystaveny dle
předmětu plnění a které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních
předpisů. Bude v nich uveden název akce „VOŠ a SOŠ Březnice – Vybavení dílen“ číslo smlouvy zadavatele.
Faktury budou splatné ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli za předpokladu, že
budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se
vystavených faktur. Pokud faktury nebudou vystaveny v souladu s platebními podmínkami nebo nebudou
splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn faktury dodavateli dodávky vrátit; vrácením pozbývají
faktury splatnosti.
Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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Poskytování dodatečných informací, vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Kontaktní osoba zadavatele/zastupující osoby:
Bc. Lucie Szilagyiová, DiS., tel.: +420 257 280 516, email: szilagyiova@kr-s.cz
Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem
realizována pouze písemnou/elektronickou formou (písemně, emailem, datovou zprávou nebo prostřednictvím
profilu zadavatele). Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně znění požadavku budou odeslány nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
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Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2018 v 9:30 hodin.
Nabídky v listinné podobě je možné odevzdat v Podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zaslat
doporučenou poštou, tak, aby byla doručena Zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V případě osobního odevzdání nabídky po stanovené lhůtě pro podání nabídek, nebude taková nabídka
podatelnou vůbec převzata.
Poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat v podatelně pouze do 9:30 hodin.
V případě zaslání nabídky poštou je pro termín přijetí nabídky rozhodující datum a čas převzetí nabídky
podatelnou.
Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Část:
Poštovní směrovací číslo:
Stát:
č. místnosti:
Úřední hodiny podatelny:

Středočeský kraj – Informační centrum, podatelna
Zborovská
11
Praha 5
Smíchov
150 21
ČR
0007
Po:
7:30 – 17:00 hod.
Út:
7:30 – 16:00 hod.
St:
7:30 – 17:00 hod.
Čt:
7:30 – 16:00 hod.
Pá:
7:30 – 15:00 hod.

Termín a místo otevírání obálek
Krajský úřad Středočeského kraje
Sídlo:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termín otevírání obálek:

2. 7. 2018 v 10:00 hodin

Místo:

zasedací místnost č. 3091
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Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit, kromě zástupců zadavatele, všichni účastníci, či zástupci účastníka
na základě udělené plné moci od osoby oprávněné za účastníka jednat, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek, max. 1 osoba za účastníka.
Zadávací lhůta činí 90 dnů, tj. lhůta, po kterou je účastník vázán celým obsahem nabídky.

Vyhrazená práva a další požadavky zadavatele
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a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek Výzvy v průběhu lhůty pro
podání nabídek, popřípadě právo nevybrat žádného z účastníků, eventuálně zrušit Výzvu – zadání
zakázky kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem v nabídce. Zadavatel si
je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a
skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
e) Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. Zadavatel
nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
f) Vztahy neupravené touto Výzvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
g) Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje účastníka o jím nabízené ceně a podmínkách nabídky a obsah
uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů apod.).
h) Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.
i) Analogicky s ustanovením § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění na profilu zadavatele.
Seznam příloh:






Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Čestné prohlášení poddodavatelé
Návrh kupní smlouvy
Specifikace a položkový rozpočet

V Březnici dne 18. 6. 2018
………………………………….
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka příspěvkové organizace
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