ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(déle jen „ZD“)

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

nadlimitní veřejné zakázky s názvem

„Gymnázium VBT Slaný – nábytek do učeben a laboratoří“

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je
dostupný na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
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Název zadavatele: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
Sídlo: Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný
IČ: 618 94 427
Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_43.html
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel příspěvkové organizace

Kontaktní osoba k zakázce:
Mgr. Hana Korfová, referent oddělení veřejných zakázek, Odbor krajského investora, Krajský
úřad Středočeského kraje, korfova@kr-s.cz  257 280 921

ZÁKLADNÍ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Název:

„Gymnázium VBT Slaný – nábytek do učeben a laboratoří“

Druh veřejné zakázky:

- veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 zákona)

Dle předpokládané hodnoty:

- nadlimitní veřejná zakázka

Typ zadávacího řízení:

- otevřené nadlimitní řízení
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem
a jeho prováděcími předpisy.
Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
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PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben a
laboratoří (biologie, fyzika, PC, …) včetně potřebných přívodů a instalací.
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 5 "Technická specifikace".
Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky. Nabídky na dílčí plnění
budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. Výsledkem
zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy.
2

Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na
plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť zahrnuje související celky, případně celky,
kdy je pro správné použití v rámci projektu nezbytná vzájemná kompatibilita, propojitelnost a
připravenost pro okamžité použití v projektu. Dělení není dle zadavatele při dodržení pravidla
3E možné.
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů,
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Název projektu: „Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým
přístupem“
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484
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TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky jsou popsány v „Technické Specifikaci“, která tvoří přílohu č. 5.
Barevné řešení u položek specifikace, které obsahují řešení ve dvou barvách, bude řešeno s
vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy a zadavatel si vyhrazuje právo jeho
konečného schválení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu rozsahu dodávek (množství jednotlivých
položek).
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KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):

39100000-3

Nábytek

39160000-1

Školní nábytek

39162200-7

Školící pomůcky a zařízení

39162000-5

Vzdělávací vybavení

39180000-7

Laboratorní nábytek

45310000-3

Elektroinstalační práce

FA01

Pro použití při vzdělávání
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky
stanovené zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné
a nemohou být žádným způsobem měněny.
Účastník ve své nabídce předloží tuto smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka včetně všech jejích příloh. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná
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osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky plná moc opravňující
tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
Smlouva předložená účastníkem v nabídce musí odpovídat závaznému textu smlouvy, která
je přílohou ZD a ostatním částem nabídky. Pokud smlouva nebude odpovídat ostatním
částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
účastníka. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat text smlouvy na jiných, než k tomu
určených místech (zejména identifikační údaje účastníka, údaje o nabídkové ceně, případně
další výslovně požadované údaje).

8

LHŮTY PLNĚNÍ

Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky: do 45 dnů od účinnosti kupní smlouvy.
Maximální přípustný termín z hlediska poskytnutí dotace: 31. 10. 2018
Podrobné informace o termínu a způsobu dodání je uveden v příloze č. 4.

9

MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky:
Dodávka bude realizována v sídle zadavatele. Součástí dodávky je uvedení do provozu
a poskytnutí technického a aplikačního zaškolení uživatelů v místě plnění.
Prohlídka místa plnění:
Prohlídka míst plnění se uskuteční dne 31. 7. 2018 od 10:00 hodin.
Kontaktní
osobou
ve
věci
prohlídky
projekt@gymnaziumslany.cz, tel. 603 474 818.

místa

plnění

je:

Martin

Šturm,

10 KVALIFIKACE
10.1

Úvod

V souladu s § 39 odst. 4 Zákona je posouzení nabídky předpokladem vítězství účastníka
řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje
požadovanou kvalifikaci.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona

b)

splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona

c)

prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.
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10.1.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona dodavatel může prokázat splnění kvalifikace
za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje (dodavatel může použít přílohu č. 2 ZD).
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
10.1.2 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
10.1.3 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání
nabídky - § 228 odst. 2 Zákona.
10.1.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace (ke dni podání nabídky), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

10.2

Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat (vybraný dodavatel je povinen
tyto doklady doložit vždy) předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) Zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
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e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) Zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
Zákona.

Profesní způsobilost

10.3

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat (vybraný dodavatel je povinen
tyto doklady doložit vždy) předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:
a)
b)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v rozsahu:
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“, či jeho ekvivalent, který
bude pokrývat předmět plnění uvedený v této veřejné zakázce viz. bod 4. této
zadávací dokumentace.

Technické kvalifikační předpoklady

10.4

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit
v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných dodávek,
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:
Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z
předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 3 letech
realizoval:
-

min. 2 dodávky obdobného rozsahu v minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za
každou z nich pro jednoho objednatele. Za dodávku obdobného rozsahu je
považována dodávka nábytku včetně jeho instalace (případně včetně s tím přímo
souvisejícího technického vybavení).

V seznamu významných dodávek musí být ve vztahu ke každé dodávce uvedeny minimálně
následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

identifikace objednatele,
specifikace realizovaných dodávek,
finanční objem dodávek,
doba realizace dodávek,
údaj o tom, zda byly dodávky řádně poskytnuty,
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f) údaj o nevypořádaných reklamacích a soudních sporech,
g) kontaktní údaje na osobu objednatele, u které je možné dodávky ověřit.
Dle § 79 odst. 3 zákona se doby podle § 79 odstavce odst. 2 písm. b) zákona za splněné
považují, pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby
dokončena.

10.5

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí
příloh této Zadávací dokumentace.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje 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. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

10.6

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

10.6.1 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona.

10.6.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob, a to ve smyslu § 83 Zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou
osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí
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dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

11 NABÍDKOVÁ CENA, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
11.1

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena je součtem všech dodávek a služeb, včetně rozsahu jejich odběru nebo
jejich předpokládaného odběru, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smluv, které zadavatel uzavře s vybraným
dodavatelem v rámci této veřejné zakázky.
Každá jednotková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka na řádné plnění veřejné
zakázky, vč. dopravy, instalace apod.

11.2

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník zpracuje celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky vyplněním Přílohy č. 6 ZD.
Účastník není oprávněn v příloze č. 6 ZD oprávněn samovolně upravovat či měnit zadané
údaje.
Účastník do Přílohy č. 6 ZD doplní název účastníkem nabízeného výrobku a jeho
jednotkovou cenu, která bude vynásobena uvedeným počtem kusů. Po sečtení nabídkové
ceny všech položek se získá celková nabídková cena, která bude předmětem hodnocení
nabídek.
Nabídková cena jednotlivých položek musí obsahovat veškeré náklady účastníka spojené
s jejich realizací. Tato cena je pevné, nejvýše přípustná, zahrnuje všechny služby, dodávky
a činnosti související s jejím prováděním (cena za dopravu do určeného místa, přepravní
poplatky, instalaci, zprovoznění, zaškolení, pojištění, zajištění záručních servisních služeb
v místě dodání, odvoz a navrácení reklamovaného zboží, veškerá rizika, zisk, finanční vlivy
vč. inflace, poplatky a další nezbytné náklady), přičemž je stanovena jako cena nejvyšší
přípustná. Součástí kupní ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo
Smlouvě uvedeny nejsou, ale Prodávající jako odborník o nich vědět musel nebo měl.
Účastník je povinen nabídkovou cenu zapracovat i do příslušné části návrhu kupní smlouvy
a Krycího listu nabídky (příloha č. 4 a příloha č. 1 ZD).
Cena bude uvedena v českých korunách (CZK), a to zvlášť cena bez DPH a cena včetně
DPH podle platných právních předpisů.
Při stanovení nabídkové ceny musí účastník respektovat zadávací podmínku, že
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální
a nepřekročitelná. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky účastníka.

11.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení
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činí: 3.505.791,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je zároveň hodnotu maximální, její překročení bude posouzeno
jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
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NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

12.1

Pojem nabídka

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně
zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem požadované
dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

12.2

Forma a podoba nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

12.3

Obsah vlastní nabídky

Nabídka účastníka musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto ZD
a ZZVZ. Účastník musí při zpracování nabídky respektovat požadavky a podmínky
stanovené zadavatelem v ZD veřejné zakázky, zejména pak závazný text kupní smlouvy,
jakož i jakékoliv další požadavky dle ZZVZ, takto úplná nabídka musí být řádně doručena
zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě
být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána příslušnou
osobou. Zadavatel doporučuje, aby čestná prohlášení dokládali dodavatelé k nabídce v
originálu či ověřené kopii. V souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ může zadavatel postupem podle §
46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu
dodavatelem nebyly předloženy v rámci nabídky.
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, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.
Účastník řízení vyplní návrh smlouvy – obchodní podmínky, která je přílohou této zadávací
dokumentace. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a
nabídkovou cenu. Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s
DPH.
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Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla i příloha Smlouva mezi dodavateli
v případě společné účasti dodavatelů. Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky
dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva
a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Obsah nabídky
Nabídka účastníka bude obsahovat následující součásti:
a) Krycí list nabídky
Krycí list nabídky bude zpracován dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této ZD.
Zadavatel doporučuje, aby účastník v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení
jmenoval v krycím listu kontaktní osobu včetně elektronické adresy pro doručování
dokumentů, která bude odpovídat za veškerou komunikaci se zadavatelem, a jíž
může zadavatel adresovat zejména jakékoliv oznámení či žádosti.
b) Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
c) Kupní smlouva včetně stanovených příloh
d) Dokumenty dle bodu 15.4 Zadávací dokumentace, příp. další dokumenty dle
zadávací dokumentace.

12.4

Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Účastník předkládá nabídku 1 x originál písemně v listinné podobě a 1 x kopie
v elektronické podobě na CD/flash USB (CD musí být vyjímatelné) v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky a části, pro kterou je nabídka podána, a to takto:

Veřejná zakázka: „Gymnázium VBT Slaný – nábytek do učeben a laboratoří “
– NABÍDKA –
„POZOR! - Neotevírat před datem otevírání obálek.“

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Pokud uchazeč podává
nabídku do více částí, je povinen podat pro každou část veřejné zakázky nabídku
v samostatné obálce.
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení.
Zadavatel doporučuje, aby na obálce byl rovněž výrazným způsobem uveden text viz. výše
v tabulce.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly
uvést v omyl. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy
(např. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem).
V případě podání Nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí
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být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy. Jednotlivé strany nabídky
budou číslované, a to včetně příloh, jednotným způsobem umožňujícím ověření, že
s jednotlivými listy nabídky nebylo manipulováno.
Nabídky na veřejnou zakázku je možné podat v listinné podobě osobně v Podatelně
Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zaslat doporučenou poštou (kurýrem) tak, aby
byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek.

Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum
Ulice, číslo popisné:

Zborovská 11

Obec, část:

Praha 5 - Smíchov

PSČ:

150 21

Stát:

ČR

č. místnosti:

0007

Úřední hodiny:
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.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace,
v souladu s touto zadávací dokumentací skončí
dne 23. 8. 2018 v 10:00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky
(pověřeným zaměstnancem Středočeského kraje na podatelně).
Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky se neotevírají. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

13

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

13.1 Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
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V rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude zadavatelem
posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení
stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v
zadávacím řízení nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.

13.2 Hodnocení nabídek
Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu
§ 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle
jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší
oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Celková kupní cena zároveň nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou
žádost je nutno doručit kontaktní osobě k veřejné zakázce ve lhůtě 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 1, nejpozději 3 pracovní dny
před uplynutím 5 denní lhůty před koncem lhůty pro podání nabídek, ve které je zadavatel v
nadlimitním zadávacím řízení povinen dle § 98 odst. 4 uveřejnit ZD na profilu zadavatele). V
opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek
nevyřizovat.
Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se
zadavatelem realizována pouze písemnou / elektronickou (prostřednictvím pošty / datové
schránky / e-mailem – pouze s elektronickým podpisem) formou. Jakýkoliv jiný způsob, např.
osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky nejméně
5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.
Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout účastníkům vysvětlení / změnu
zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené v ZD před uplynutím
lhůty k podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna
stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny. Pokud to
povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění
Zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,
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prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění Zadávací dokumentace
činila nejméně celou svou původní délku.

15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh je uveřejněna na
profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00002973
V případě, že se v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách vyskytují obchodní názvy
výrobků, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně
připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

16.1

Vyloučení variantních řešení,

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

16.2

Otevírání nabídek

STŘEDOČESKÝ KRAJ
SÍDLO

:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

:

23. 8. 2018 v 10:15

MÍSTO:

:

3. patro č. dveří 3091

16.3

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem.

16.4

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

16.4.1 Seznam poddodavatelů
Jestliže bude účastník plnit předmět VZ též prostřednictvím jiných osob, specifikuje
v souladu s § 105 odst. 1 Zákona v nabídce plnění, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů a současně předloží seznam poddodavatelů s jejich identifikačními údaji a
označením plnění v rámci VZ, které bude příslušný poddodavatel plnit.
Seznam bude obsahovat jak poddodavatele, kteří za účastníka prokazují kvalifikaci, tak
ostatní poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ. Seznam bude předložen ve
formě čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka.
Pokud účastník nemá poddodavatele, je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení, že
provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů.
Účastník může využít upravenou Přílohu č. 3 zadávací dokumentace
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16.4.2 Popisy a vyobrazení výrobků určených k dodání
Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložení 3D vyobrazení min. následujících
položek:
uč. 121
pol. 24 - skříň pod terária
pol. 26 - prosklená nika
pol. 27 - mycí centrum
uč. 122
pol. 96 - rohový pracovní stůl
pol. 98 - vysoká skříň - dveře + šuplíky
pol. 100 - mycí centrum
uč. 124
pol. 139 - laboratorní pracoviště pro studenty
pol. 143 - skříň na pomůcky
pol. 147 - stůl na mikroskopy se skříňkou - žula
uč. 108
pol. 101 - laboratorní stůl oboustranný
pol. 103 - stůl na váhy - žulová deska
uč. 110
pol. 116 - demonstrační stůl, dřez, baterie...
pol. 121 - žákovská lavice s výlevkou - 6 míst
uč. 112
pol. 132 - žákovský stůl dvoumístný s 230V
uč. 72
pol. 22 - skříň na demonstrační sady
uč. 46
pol. 1 - dvoumístný PC stůl pro žáky
pol. 13 a 14 - stupňovité hlediště včetně posluchárenského sezení
Zadavatel si dále vyhrazuje právo požádat dodavatele o předložení popisů všech výrobků
určených k dodání, ze kterých bude patrné splnění požadavků zadavatele uvedených
v příloze č. 5 ZD.

16.5

Další požadavky od vybraného dodavatele

16.5.1 Bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy
Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. e) zákona stanovuje, že vybraný
dodavatel je povinen zadavateli oznámit zda spadá pod definici malého a středního podniku
ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o
výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li
právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
"skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel
případně komise vyzve dle § 122 odst. 5 zákona vybraného dodavatele rovněž k předložení
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy
16.5.2 Předložení dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele
Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.
16.5.3 Vzorky nabízených produktů a zařízení
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro
uzavření smlouvy předložení vzorků nabízených výrobků a úspěšný výsledek zkoušek těchto
vzorků.
Vybraný dodavatel je povinen po obdržení písemné žádosti, předložit zadavateli ve
stanovené lhůtě vzorky nabízených výrobků (příp. jejich částí) a materiálů za účelem ověření
splnění technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni stanovené zadávacími
podmínkami.
Předložil-li účastník zadávacího řízení vzorky, je zadavatel povinen mu tyto vzorky na jeho
písemnou žádost po ukončení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu vrátit nebo uhradit
jejich hodnotu. Zadavatel si vyhrazuje povinnost dodavatele převzít po ukončení zadávacího
řízení předložené vzorky.
Zadavatel bude požadovat předložení vzorků, jejichž seznam je uveden v příloze č. 6
Stanovení nabídkové ceny, záložka „Seznam vzorků“.
16.5.4 Nákresy umístění nábytku
Vybraný dodavatel dodá před podpisem smlouvy nákresy umístění nábytku v učebnách ve
formě 3D náhledu. Vybraný dodavatel je oprávněn po zadavateli pro jejich zpracování
požadovat nezbytné informace či dodatečnou prohlídku místa plnění.
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16.5.5 Předložení pojistné smlouvy
Při uzavření smlouvy vybraný dodavatel předloží potvrzení, že má sjednanou pojistnou
smlouvu proti škodám způsobeným kupujícímu nebo třetí osobě, a to ve výši min. 2
000 000,- na jednu pojistnou událost (podrobněji viz Návrh kupní smlouvy).

16.5.6 Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48
odst. 7 ZZVZ, tedy zda se jedná o akciovou společnost nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, která nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
16.5.7 V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnosti stanovené v tomto bodě, nebo
z předložených dokladů o majetkové struktuře vyplyne, že dodavatel byl ve střetu
zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 zákona, zadavatel jej vyloučí.

16.6 Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky
v nabídkách. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede
ve své nabídce nepravdivé údaje.
Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, vyhrazuje si zadavatel právo podanou
nabídku účastníkovi nevracet. Zadavatel účastníkům nehradí náklady spojené s účastí
v tomto zadávacím řízení.
V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje dle § 222 zákona.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ust. § 41 zákona.

16.7 Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů – Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 5 – Technická specifikace
Příloha č. 6 – Stanovení nabídkové ceny - Položkový rozpočet

Ve Slaném 18. 7. 2018
…………..…………………………………
RNDr. Milan Dundr, CSc.
ředitel školy
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