Výzva k podání nabídek
Poptávka k veřejné zakázce malého rozsahu dle §6,§27,§31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpis (dále jen zákon)

Číslo veřejné zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:

Dodávka elektronických vložek do zámků pro DG a SOŠE
Předmětem zakázky je dodávka a výměna stávajících dveřních
mechanických vložek za elektronické

24. 10. 2019
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Příspěvková organizace
Dvořákovo nám. 800
278 01 Kralupy nad Vltavou
RNDr. Andrej Plecháček
315 727 311
plechacek@dgkralupy.cz
49 51 89 25

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Martin Hejl
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
420 721 882 539
kontaktních údajů (telefon a
hejl@dgkralupy.eu
emailová adresa):

4.11. 2019, 12:00
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času
Popis předmětu veřejné zakázky: Popis předmět zakázky je podrobně rozepsán v zadávacím
dokumentaci (viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu)

(dokumentu).

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč:

371 900 Kč bez DPH (449 999 Kč s DPH)
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako
maximální přípustná nabídková cena. Nabídky s vyšší
nabídkovou cenou budou vyřazeny.

Typ veřejné zakázky
Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba trvání
veřejné zakázky
Místa dodání/převzetí plnění:

Veřejná zakázka malého rozsahu.
Dodávka bude realizována do 28 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy

Hodnotící kritéria:
Hodnocení nabídky:

Místo dodání/převzetí nabídky: Dvořákovo gymnázium a SOŠE
Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Jediným hodn Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Otevření obálek a kontrola úplnosti nabídek proběhne okamžitě
po ukončení přijímání nabídek (4. 11. 2019 v 13:00)
Všechny podané nabídky budou vyhodnoceny k nejpozději
do 8. 11. 2019.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni
nejpozději do 8. 11. 2019

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů ve zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění.
Splnění kvalifikačních předpokladů (výpis z obch. Rejstříku a
doklad o oprávnění k podnikání) lze prokázat předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie obou dokladů (ne starší 90 dnů ke dni uzavření
smlouvy).

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Platební podmínky

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce, v písemné
formě a v jednom vyhotovení, které musí být zpracováno
dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, a to v krycím listu a v návrhu smlouvy, obojí
musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za
uchazeče.
Nabídku je možno podávat tak, aby do termínu uvedeného v této
výzvě byla doručena:
1. Buď osobně na adresu zadavatele: Dvořákovo
gymnázium a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, 278 01
Kralupy nad Vltavou
2. Nebo poštou na adresu zadavatele: Dvořákovo
gymnázium a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, 278 01
Kralupy nad Vltavou
Nabídky je možné předkládat pouze v listinné podobě
v řádně uzavřené obálce označené celým názvem zakázky a
nápisem „NEOTEVÍRAT!“, s uvedenou kontaktní adresou
dodavatele (uchazeče).
Cenová nabídka musí obsahovat:
Cenu bez DPH, cenu vč. DPH a uvedení samotného DPH,
příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH.
Platební podmínky:
Cena nabídky musí být uvedena v CZK.
Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací
dodávky, instalaci, poskytnutí záruk, dopravu.
Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle
této Smlouvy.
Na plnění nebude zadavatelem poskytnuta žádná záloha. Úhrada
bude prováděna v CZK na základě účetních/daňových dokladů
vystavených zadavateli v uvedené ceně se splatností 30 dnů po
převzetí všech částí dodávky bez vad a nedodělků zadavatelem.

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Součástí účetního/daňového dokladu musí být dodací list
podepsaný v místě plnění kontaktní osobou.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 283/2018 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Smluvní vztah mezi zadavatelem a vítězným uchazečem bude
upraven smlouvou.

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Vybraný uchazeč je povinen
poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato
smlouva byla uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení
o přidělení zakázky, nejpozději však do 5 kalendářních dnů.
V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem
smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil
jako další v pořadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání
důvodu a to až do okamžiku podpisu kupní smlouvy s vítězným
dodavatelem.
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.
Předložené nabídky nebudou vráceny.

Zadávací dokumentace je v Příloze č.1 této výzvy.
Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Dne 23. 10. 2019 v Kralupech nad Vltavou
Digitálně podepsal

RNDr. Andrej RNDr. Andrej Plecháček
2019.10.24
Plecháček Datum:
15:31:19 +02'00'
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

Kontaktní osoba:
Martin Hejl, hejl@dgkralupy.eu, mob. 721 882 539

