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ZADÁVAcÍ oorUMENTAcE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky

škola pro život

Zadavatel: Zš a t"tš J.A.Komenského Žeravice
se sírClem: Žeravice 37, 696 47 Žeravice

Ič:

70993611

Zastoupený: Mgr. Ludmila Presová - ředitelka
Tel.: +420 51B 626 031, e-mail: zs-zeravice@seznam.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována pro podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky zadávanou v souladu s § 6 zákona č.L37l2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
zákon) a v souladu s Závaznými postupy pro zadávání zakázek Operačního programu ROP Jihouýchod .

Před mět

č1.1.

veřejné zakázky

1.1, Popis předmětu veřejné zakázky
Popis veřejnézakázky:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části.

Předmět veřejné zakázky je dodávka pro řešeníprojeKu - Št<olapro život - zřízeníodborných učeben,
vybavení a to v rozsahu a za podmínek nře specifikovaných.
Část t,
: Elektronika a IT s příslušenstvíma ZvláštníeleKrickévybavení
Část n. : Nábytek , kuchyně a Speciálni vybaveníW
Část

rn.

;

Vybavení dílen

Bližšípožadavky na dodávky jsou specifikovány v příloze Kupní smlouw

Veškerédodávané zařízenímusí být nové.

č.2 -

technická specifikace dodávky

Je-li v techniclcých specifikacírch uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii , má se za to, že
se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto
případě

je uchazeč oprávněn v

nabírCce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení které splňuje

minimálně požadované standardy a odpoví,.Cá uvedeným parametrům.
Předpokládaná
Předpokládaná
Předpokládaná
Předpokládaná

hodnota
část I. :t 074 183,- Kč bez DPH
hodnota
část II. : 37B 063,- Kč bez DPH
hodnota
část III. : 25I 286,- Kč bez DPH
hodnota celkem
:I703 532,- Kč bez DPH

č1.2

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů
a požadovaný zpúsob prokázání

-

profesníkvalifikačnípředpoklady
výpis z OR (pokud je zapsán)- prostá kopie
vypis z

ťp na předmět

podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění této veřejné zakázky

-prostá kopie

-

základní lolalifikační předpoklady - dle přílohy ZD č,3
- prokázání formou čestnéhoprohlášení podepsaného oprávněnou osobou. V případě podpisu
pověřenou, nebo zmocněnou osobou doložíuchazeč v nabítCce příslušnou plnou moc, nebo jiný
platný pověřovací dokument,

Uchazeč můžepodat nabídku na kteroukoliv část, nebo části, nebo mŮže podat nabídku na
všechny tři části. Kvalifikaci prokazuje a dokládá jen jednou.

Důsledek nesplnění kvalifi kace
NesPlnÍ-li dodavatel kvalifikaci v poŽadovaném rozsahu, bude vyloučen z účastiv zadávacím
řízení, Vyloučení
zadavatel uchazeči oznámí.

č1.3.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky.
3.1._PoŽadavkY na jednotný zpŮsob zpracování nabídkové ceny a podmínky, za ktených je
možno překročit nabídkovou cenu.
3.1.1. Celková nabí,Cková cena bude uvedena v Kč, Celková nabídková cena bude uvedena
v členění:
nabídková cena celkem bez DpH, aktuální sazba DpH v kč a nabídková cena celkem
včetně oprl. suáe
zahrnovat veŠkerénáklady vČetně dop|9uy, seznámení obsluhy v místě předání á
ártutni.n vydajř ucrruieiu.
PřekroČenÍ.výŠenabídkové ceny je možnépouze v souvíslosti'se změnou d;ňor.ých
jiňe póa.r.-tv
Óředpisů.
pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
3.1.2. Podkladem Pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění je předložená technická
specifikace

uvedená v příloze č. 2 Kupní smlouvy

3.3.3, Celková nabídková cena v Členěnídle bodu 1. tohoto článku (nabídková cena bez DpH,
aktuální sazba
DPH v KČ, nabídková cena vč. DPH) bude uvedena v příslušnémtryČímlístu a návrhu
smlouvý.
Dále je uchazeČ Povinen uvést cenu u všech polŤk dodávkyjak je uvedeno v příloze
č. 1 ťupní smlouvy _
cenová nabídka a to vŽdy pro příslušnou část nabídky, Tuto pi'nbr,,Ú si můžeu.t,ai"i upravit
dle svých
potřeb, s tím že struktura údajůmusí b,ýt zachována.

3.2. Požadavky na obsah a členěnínabídky.
Nabídka musí obsahovat nížeuvedené náležitosti :

požadavkůdle čl. 2
( v PříPadě, Že uchazeČ podává nabídku na více částíkvalifikaci dokládá jen

- doloženílistin dokládajícísplnění kvalifikačních

jednou )

- vYPlněný formulář ,,Krycí list nabír.dky" /příloha č, 1 musí b,ýt podepsán oprávněnou osobou jednat
jménem Či za uchazeČe. V případě podpisu pověřenou, nebo zmocn8nou'
osobou doložíuchazeč u náoiái"
příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.

l

(uchazeč přikládá na každou část předmětu zakázky samostatně)

- návrh kuPní smlouvy my_sí b,ýt zpracován dle přílohy zD č.2. Tento návrh musí b,ýt podepsán
oprávněnou
oso!9u jednat jménem Či za uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou, nóbo zmocněnol osobou

doloŽÍ uchazeČ v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.

Přílohou návrhu kupní smlouvy musí b,ýt doložena příloha č. 1 -Cenová nabídka a příloha č. 2 technická
sPecifikace dodávkY. Technická specifikace dodávky je v uvedená příloze kupní smlouw č.2, Všechny
Parametry uvedené v,Technické specifikaci musí b,ýt uchazečem dodrženy, pioto v přiloŽe č. z návrrrú
kupní smlouvy musí b,ýt všechny ýto základní parametry uvedeny.

(uchazeč přikládá na každou část předmětu zakázký samostatně)

Zadavatel doPoruČuie, aby vŠechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou.
Dále

zadav.atel.doPoruČuje, aby nabídka byla svázána čijinak zabezpečena proti manipuáci s jednotlivými
listy

vČetně Příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno'žádnýlist volně vyjmout.
- CD obsahujícínávrh smlouvy včetně příloh.

3.3. Podání nabídky
Nabídka uchazeČe musí být podána v Českémjazyce v listinné podobě v originálu a kopii, v uzavřené
obálce oznaČenénázvem veřejné zakázky a nápisem NEoTVÍMT. oáte musí brt na obálce Lvóaena adresa
uchazeče. Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.

Část r. , část II., část III.
(uchazeč vyznačína jakou část podává nabídku)

č1.4.
Lhůta pro realizaci dodávky.
4.1. Termíny p|nění

Jsou dány v příloze č. 2

-

kupní smlouva a to pro část I. , část II. a část III.

čl. 5.
Obchodní a platební podmínky.
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze

ást

III.

ZD č. 2- kupní smlouva a to pro část I. , část II.

a

BlĚŠÍspecifikace platebnír,rh a obchodních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy. Návr:h kupní smlouvy. ktený je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, nesmí

Ei@

přílohy--kupní smlpuvy - cenová nabídka a technická specifikace dodávky . originál
zmocněníČipověření musí b,ýt v takovém případě součástí návrhu kupní smlouvy uchazeče

PředloŽení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabírcka uchazeče se tak
stává neúplnou a zadavatel vyloučítakového uchazeče z dalšíúčastina veřejné zakázce.

čl. 8.

zadávací dokumentace.
8.1.0bsah zadávací dokumentace.
Textová část zadávací dokumentace
příloha č. la , lb , lc - Krycí list

nabídky na část I., část II. a část IIL

příloha Č.2a ,2b , 2c - Návrh kupní smlouvy na část I, část II. a část III, přílohy smlouvy č. 1
Cenová specifikace na Část I., část II. a část III a příloha č. 2 Technická specifikace dodávky na
část I., část II. a část III
příloha Č. 3 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

8. 2.

Poskytování dodatečných i nformací.

UchazeČ je oprávněn poŽadovat od zadavatele dodatečné informace, žádost musí b,ýt písemná a musí b,ýt

zadavateli doruČena nejpozději 5 pracovních

dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek,

č1.9.

Lhůta pro podání habídlry.
Lhůta pro podávaní nabídek: 30.10.2014 do

09:00 hod.

:

Místo podání nabídek
_
Zš a MŠJ.A.Komenského Žeravice, Žeravice 37, 696 47 Žeravice, osobně po předchozí dohodě s kontaktní
osobou, nebo poštou na adresu zadavatele, za okamžik podání nabítdky se povaŽuje její převzetí
podatelnou.
Konta6níosoba: Mgr. Ludmila Presová - ředitelka, Tel.: +420 518 626 031, e-mail: zs-zeravice@seznam.cz
Termín otevírání obálek je3ne 30.10.2014 od 9 hod. v sídle zadavatele,
zŠa MŠJ.A.Komenského Žeravice, Žeravice 37, 696 47 Zeravice, zasedací místnost.
Otevíráníobálek se můžezúčastnitmax. 1 zástupce každého uchazeče.
č1.10.

Kritérium pro zadání veřejné zakázky.
10.1. Stanovení kritéria pro zadání veřejné zakázky pro Část I, Část II. a Část lil.
Nabírdky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria - nejnižšínabídková cena celkem v KČ vČ. DPH a to pro

každou část samostatně.

10.2. Způsob hodnocení nabídek

Nabí,dk[budou seřazeny dle absolutní hodnoty nabídkové ceny celkem a to od nejniŽŠÍpo nejvyŠŠÍa to pro
každou část samostatně.

čl. 11.
Jiné požadavky.

ll.l.Změna podmínek zadávacího řízení a priorita dokumentů.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací dokumentace a to na základě Žádosti
uchazečů, nebo z vlastního podnětu.

11.2. Požadavky zadavatele

-

.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastíve veřejné zaézce. Nabídky se uchazeČŮm
nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,
Uchazeč můžepodat nabídku na kteroukoliv část, nebo části, případně mŮŽe podat nabídku na vŠechny
části, každá část bude hodnocena samostatně a pro každou Část budou uzavřeny i samostatně kupní
smlouvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení.

V Žeravicích, dne 14.10,2014
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