Příloha č.1
Zadávací dokumentace
Dvořákovo gymnázium a SOŠE,
Kralupy nad Vltavou

Dodávka elektronických vložek do zámků pro DG a SOŠE
v Kralupech nad Vltavou
Číslo zakázky :
2/2019
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Název zakázky:
Dodávka elektronických vložek do zámků pro DG a SOŠE
Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 10. 2019
Název zadavatele:
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ zadavatele:
495 189 25
Předpokládaná cena zakázky: 371 900 Kč bez DPH (449 999 Kč s DPH)
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Andrej Plecháček
315 727 311,
plechacek@dgkralupy.eu
Osoba pověřená jednat jménem zadavatele ve věci projektu (kontaktní osoba):
Martin Hejl
+ 420 721 882 539, e-mail hejl@dgkralupy.eu
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka a výměna stávajících dveřních mechanických vložek za elektronické na

Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou dle následující specifikace:
Popis
Výměna 36 ks stávajících mechanických dveřních vložek za elektronické vložky včetně
montáže s níže uvedenou specifikací:
 Ovládání elektronických vložek čipy nebo čipovými kartami včetně programovací sady
 Dodávka 75 ks medií (čipů nebo čipových karet) pro ovládání elektronických vložek
 Osazení elektronických vložek do původních zámků a dveří

Další požadavky
● Všechna zařízení budou nová
● Záruční lhůta na zařízení je minimálně 24 měsíců
● Servis na dodané zařízení po dobu trvání záruky do 24 hodin od nahlášení (po dobu
opravy dodavatel zapůjčí zadavateli odpovídající náhradní zařízení).

Podání nabídky
Datum zahájení podání nabídek 24. 10. 2019. Uchazeči mohou své nabídky předkládat do
4. 11. 2019 do 12.00 hod. Do uvedeného termínu musí být nabídka uchazeče doručena osobně
nebo poštou na adresu zadavatele projektu v uzavřené obálce s uvedeným celým názvem zakázky
a dále s nápisem NEOTVÍRAT“. Na obálce bude také razítko nebo alespoň název účastníka
zadávacího řízení
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění:
celková částka bez DPH
celková částka s DPH
DPH
(uchazeč uvede zda je či není plátcem DPH)
Formální náležitosti
Nabídka bude předložena v písemné formě.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Nabídka bude předložena v jenom originále podepsaném statutárním zástupcem.
Součástí nabídky bude doklad o splnění kvalifikačních předpokladů - výpis z obch. rejstříku,
doklad o oprávnění k podnikání, příp. 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 dokladů (ne starší 90 dnů ke dni uzavření
smlouvy).
Součástí nabídky bude seznam referencí – přehled 3 zakázek obdobného rozsahu za poslední dva roky
– formou čestného prohlášení, které bude obsahovat výčet zakázek včetně kontaktů.
Nabídka bude obsahovat čestné prohlášení Statutárního zástupce uchazeče/zájemce o zakázku
podepsanou statutárním zástupcem – viz. Příloha č. 2
Součástí nabídky bude návrh smlouvy.
Očekáváme, že Vaše nabídka bude doručena v tomto členění:
1. Krycí list (viz příloha č.3)
2. Identifikace organizace (název, IČ a DIČ, Statutární orgán, Kontaktní osoba)
3. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
4. Podrobná specifikace nabízené techniky uvedené v této poptávce (viz Předmět zakázky)

5. Cena včetně DPH v členění dle specifikace poptávky a cena celkem v členění bez DPH a
s DPH.
6. Návrh smlouvy v elektronické podobě. Objednatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále
jednat, smlouvu změnit a doplnit. V textu smlouvy musí být jasně uvedeno:
a. Cena za dodávku je cenou nepřekročitelnou.
b. Sankce pro dodavatele za nedodržení termínů uvedených v Předmětu dodávky ve výši
0,5 % z celkové smluvní ceny za každý den prodlení.
c. Závazek dodavatele uchovat u sebe způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
d. Sankce pro objednatele pro případ zpoždění s platbou faktury ve výši 0,5% z ceny
faktury.
e. Platební podmínky budou upřesněny ve smlouvě.
7. Předpokládaná součinnost objednatele s uvedením termínů, jejichž dodržení je pro splnění
zakázky ze strany dodavatele potřebné.
8. Reference – přehled 3 zakázek obdobného rozsahu za poslední dva roky – formou
čestného prohlášení, které bude obsahovat výčet zakázek včetně kontaktů.

Kritéria hodnocení zakázky:
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH při
splnění podmínek dle této zadávací dokumentace.

Hodnocení a vyrozumění o výběru nejvhodnější nabídky:
Otevření obálek a kontrola úplnosti nabídek proběhne okamžitě po ukončení přijímání nabídek
(4. 11. 2019 v 13:00)
Všechny podané nabídky budou vyhodnoceny komisí nejpozději do 8. 11. 2019.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni nejpozději do 8. 11. 2019.

Dodání předmětu zakázky
Předmět zakázky bude dodán na adresu zadavatele (Dvořákovo gymnázium a Střední odborná
škola ekonomická, Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Lhůta dodání:
Dodávka zboží a realizace bude kompletně ukončena nejpozději do 28 dnů od podpisu smlouvy.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele, budou upraveny smlouvou o
dodávce. Smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyhlášení výsledků
výběrového řízení.

Uchazeč předloží v rámci nabídky písemný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s požadavky
vymezenými v této zadávací dokumentaci.

Další ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a to až do okamžiku
podpisu kupní smlouvy s vítězným dodavatelem.
Platba za dodávku bude realizována bezhotovostním převodem na základě vystavených faktur
v souladu se smlouvou o dodávku díla.

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 10. 2019

podepsal
RNDr. Andrej Digitálně
RNDr. Andrej Plecháček
2019.10.24
Plecháček Datum:
15:28:57 +02'00'

RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

Vyřizuje: Martin Hejl
+ 420 721 882 539, e-mail hejl@dgkralupy.eu

