Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Název zakázky

Nákup pracovních elektro stolů

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání
nabídek

19.11.2021

Název / obchodní firma
zadavatele

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice,
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Vrapická 53, 272 03 Kladno

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Mgr. Ivana Sedláková
Tel: 312 285 533
Email: reditelka@ouvrapice.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00507601

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Mgr. Ivana Sedláková
Tel: 312 285 533
Email: reditelka@ouvrapice.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je nákup 5 ks elektro stolů VarioClick a 5 ks
napájecích zdrojů s jištěním
Položka A)
5 ks elektro stolů:
- Deska stolu přímá pro VarioClick Lambda, 1200 x 600 x 25mm
- Stojná noha levá pro VarioClick L, výška 2000 mm
- Stojná noha pravá pro VarioClick L, výška 2000 mm
- Děrovaná deska 900x1200 mm pro VCL (rozteč 12 mm)
- Set držáků děrové desky pro VarioClick Lambda (2 x horní, 2x dolní, 4x čep, spojovací
materiál)
- Svítidlo LED, pro stůl VarioClick Lambda, šíře stolu 1200 mm, délka svítidla 1000 mm
Položka B)
5 ks přenosných napájecích modulů:
- 1F centrální vypínač ,jištění 10A,chránič a TOTAL STOP pro VarioCLICK, vývod zdířky a 1F
zásuvka - CLN-2 4.1
- DIN lišta napájecí 1F s přípojnými vodiči s banánky
S odkazem na ust. § 89 odst. 5 zákona zadavatel v rozsahu výše uvedených odkazů na specifická
označení konkrétních výrobků, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění
veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení, resp. rovnocenného
(či lepšího) řešení.

Veškeré zboží musí být nové, nepoužité
•

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla
stanovena analogicky v souladu s § 16 a násl. zákona
a činí:
Max. přípustná cena za položku A) 160.000 Kč bez DPH
Max. přípustná cena za položku B) 72.000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč

Max. přípustná cena při součtu všech položek (A+B) činí
232.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je stanovena jako
maximální a nepřekročitelná. Nabídka účastníka, která bude
obsahovat nabídkovou cenu vyšší než je předpokládaná
hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek a příslušný účastník bude vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena
bezodkladně po výběru nejvýhodnější nabídky.
Termín pro plnění je stanoven v rámci čl III návrhu Smlouvy,
který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice,
Vrapická 53, 272 03 Kladno

Pravidla pro 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 v Kč bez DPH 100%, která je dána součtem položky A) + položky
B)
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. Nejúspěšnější
nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při
respektování všech podmínek a požadavků stanovených zadavatelem.
Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy tohoto dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel si vyhrazuje
právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
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 písemné čestné
prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 2 této výzvy.

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.
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 prokázání profesní způsobilosti lze využít čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2
této výzvy.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné i elektronické formě na přiloženém datovém
nosiči v zalepené obálce, opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za
účastníka a s nápisem „Veřejná zakázka – Nákup pracovních elektro stolů – NABÍDKA –
NEOTEVÍRAT“ a současně bude označena názvem účastníka a adresou, na niž je možné zaslat
oznámení. Na datovém nosiči bude kompletní nabídka včetně příloh naskenovaná ve formátu pdf.
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny
či sešity, tak aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky
budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků,
budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Nabídka bude obsahovat:
a) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
b) Doklady prokazující základní a profesní způsobilost – může být nahrazeno vyplněním čestného
prohlášení v Příloze č. 2 této výzvy - Čestné prohlášení
c) Příloha č. 3 Specifikace předmětu zakázky - účastník v rámci specifikace uvede veškeré relevantní
údaje nezbytné pro posouzení, zda účastníkem nabízené plnění splňuje požadavek stanovené v
rámci kapitoly "Popis (specifikace) předmětu zakázky" této výzvy.
d) Příloha č. 4 Návrh smlouvy

Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny

Cenová kalkulace bude zpracována v položkovém členění,
bude uvedena cena bez DPH a cena včetně DPH. Ceny budou
označeny jako ceny maximální, které nesmí účastník
překročit. Požadavek na zpracování nabídky a nabídkové ceny
je podrobně popsán v této výzvě.

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby dodavatele

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

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy, který
tvoří přílohu č.4 této výzvy. Závazný návrh smlouvy na plnění

Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele
na plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit
úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném
návrhu smlouvy označeny k doplnění, a dále s výjimkou
identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy
(zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická
osoba).
Vybraný dodavatel bude uskutečňovat svou součinnost po
podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho
zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými
právními předpisy.
Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění
Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele na uvedenou emailovou adresu nejpozději
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není
zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne zadavatel
dodavateli písemné vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů.
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě
osobně nebo poštou na adresu dle této výzvy ve lhůtě pro
podání nabídek.
Lhůta a místo pro podání
nabídek

Adresa pro podání nabídky:
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice,
Vrapická 53, 272 03 Kladno
Úřední hodiny: PO-PÁ: 8:00 – 14:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.12.2021 ve 14:00 hod.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne 3.12.2021 v 14:10 hod. v místě
pro podání nabídek v ředitelně školy.
Otevírání nabídek je veřejné.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se
pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí dodavatele 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. V případě
zaslání nabídky poštou je pro termín přijetí nabídky
rozhodující datum a čas převzetí nabídky.

Práva a výhrady zadavatele

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně
aplikují pravidla obsažená v ustanovení § 48 zákona, s
výjimkou pravidel obsažených v § 48 odst. 7, 9, 10 zákona.
Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká
účastníkovi účast v poptávkovém řízení.
Zadavatel si je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít
k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení
před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit
nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění
nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací
dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek
účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené
v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až
do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny
předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Kladně dne 18.11.2021
Mgr. Ivana
Sedláková

Digitálně podepsal Mgr. Ivana
Sedláková
Datum: 2021.11.18 12:40:19 +01'00'

