S STREZ/283/2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

s názvem
„PC sestava pro ZUŠ – 10ks“

Tato zakázka není zadávána v režimu zadávacího řízení podle zákona a ustanovení zákona se
tak na zadávání této zakázky nepoužijí, pokud není uvedeno jinak.

Zadavatel:
ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838
Luční 838
500 03 Hradec Králové

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838
Luční 838, 500 03 Hradec Králové
61222364
není plátcem DPH
Sberbank, a. s., pobočka Hradec Králové
4200385943 / 6800

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Karel Šust, ředitel školy
mobil: +420 725 721 550, e-mail: reditel@strezina.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Michal Forman, správce ICT
mobil: +420 776 656 300, e-mail: m.forman@strezina.cz

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10ks PC sestav pro výuku v ZUŠ Střezina,
Hradec Králové.

2.1.

Dle § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění se jedná o
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem:
„PC sestava pro ZUŠ – 10 ks“.
2.2.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1
této výzvy.

2.3.

Součástí předmětu plnění je minimální doba záruky 24 měsíců a doprava do místa
plnění veřejné zakázky.

3.

CELKOVÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková hodnota veřejné zakázky je max. 250 000 Kč, včetně všech daní.

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:

červen – červenec 2019

Dodání do místa plnění:

od 19.07.2021 do 30.07.2021

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo ZUŠ Střezina, Luční 838/8, 500 03 Hradec Králové.
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5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
UCHAZEČE

Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, je
povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy
k podání nabídek (dále jen „výzva“). Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je
podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče
k předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá dodavatel v prosté kopii.
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen na žádost zadavatele před uzavřením
smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. V případě, že by vybraný uchazeč byl zadavatelem k předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií vyzván, a tyto nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který
se umístil jako další v pořadí.

5.1

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle
ustanovení § 74 odst. 1) písm. a) – e), a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je
přílohou č. 2 této Výzvy.

5.2

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1) a 2) zákona předložením
následujících listin:
Profesní způsobilost § 77 odst. 1) zákona:
Předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.
Profesní způsobilost § 77 odst. 2) zákona:
Předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
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6.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SANKCE

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, který je
oprávněn fakturovat cenu předmětu koupě po jeho protokolárním předání a převzetí.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
Lhůta splatnosti faktury bude min 14 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné údaje),
je kupující oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, jenž je povinen
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura,
není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Lhůta splatnosti nově vystavené faktury je
rovněž min 14 dní ode dne jejího doručení.

7.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být uvedena včetně všech daní.
název produktu

kusů

PC sestava pro ZUŠ

10

CELKOVÁ CENA včetně všech daní

cena
cena
včetně všech daní včetně všech daní
za ks
CELKEM

…………………………………
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8.

OBSAH NABÍDKY A POSTUP ŘAZENÍ LISTŮ NABÍDKY

1. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče, včetně e-mailové adresy.
2. Doklad osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení
dle přílohy č. 2 Výzvy)
3. Doklad osvědčující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1) Zákona (kopie
výpisu z OR – bod 5. 2 Výzvy)
4. Doklad osvědčující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2) Zákona (kopie
dokladu o oprávnění k podnikání – bod 5.2 Výzvy)
5. Nabídková cena zpracovaná dle bodu 7. Výzvy
6. Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
(dle přílohy č. 3 Výzvy)

9.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je nejnižší
nabídková cena včetně všech daní.
Nabídková cena musí dále zahrnovat přiměřený zisk a veškeré náklady uchazeče a musí být
vztažena k předpokládané době plnění.
Nabídková cena bude stanovena uchazečem jako pevná maximální a musí obsahovat veškeré
náklady zhotovitele na splnění celé této zakázky, zejména pak náklady na dodání předmětu
plnění na místo plnění.

10.

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají písemně, v jednom originále, v listinné podobě, v českém jazyce.
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
názvem veřejné zakázky „PC sestava pro ZUŠ – 10 ks“ – NEOTVÍRAT.
Obálka bude opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou.
Nabídky budou přijímány osobně v kanceláři ZUŠ Střezina, v pracovní dny – v pondělí
až čtvrtek od 8:00 hod do 16:30 hod a v pátek od 8:00 hod do 14:00 hod, až do konce lhůty
pro podání nabídek, tj. do 15.06.2021 do 10:00 hodin, a to na adrese:
ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838
Luční 838/8
500 03 Hradec Králové.
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Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek.
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka
podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno
převzetí zásilky adresátem.

11.

DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadu čísel a musí být
spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit, případně zrušit podmínky tohoto
zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným
způsobem jako tato Výzva.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané
nabídky.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky
se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou
zpracovány dle podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím uchazečem.
Tato Výzva včetně všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.
V případě zájmu o veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky, která bude
splňovat výše uvedené podmínky.

12.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 21.03.2019 v
v kanceláři ekonomky ZUŠ Střezina, Luční 838/8, 500 03 Hradec Králové.

10:30

hodin

Otevírání obálek s nabídkami bude provádět komise pro otevírání a hodnocení nabídek,
stanové ředitelem školy. Otvírání obálek je neveřejné.
Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních
dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na kontaktní e-maily uchazečů, kteří svou
nabídkou splní všechny podmínky této Výzvy. Oznámení dále zveřejní na úřední desce
a internetových stránkách školy.
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor)
Vzor kupní smlouvy

V Hradci Králové dne 24.05.2021

…………………………………………
za zadavatele
Karel Šust – ředitel školy
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