Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodávka hutního, spojovacího a elektro materiálu pro SOŠ a SOU
Nymburk“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Název veřejné
zakázky:

„Dodávka hutního, spojovacího a elektro
materiálu pro SOŠ a SOU Nymburk“

Zadavatel
Název:
Adresa sídla:
IČO:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nymburk
V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk

DIČ:
Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele:
Kontaktní osoba:

CZ 14451026

Telefon:
E-mail:

14451026

Ing. Jiří Hubálek, ředitel školy
Ing. Jiří Hubálek
tel.: 325 512 664
hubalek@copnb.cz
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1. IDENTIFIKACE PROJEKTU
Název programu
Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.32/01.0005

Název projektu

Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálu.
Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí v souladu s § 98 zákona, a to následujícím způsobem:
V části 1 se jedná o dodávky specifikovaného hutního materiálu v rozsahu přílohy č.1 zadávací
dokumentace.
V části 2 se jedná o dodávky specifikovaného spojovacího materiálu v rozsahu přílohy č.2
zadávací dokumentace.
V části 3 se jedná o dodávky specifikovaného elektro materiálu v rozsahu přílohy č.3 zadávací
dokumentace.
Uchazeč může podat cenovou nabídku i pro více částí veřejné zakázky.
Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v jednotlivých
částech veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných
v jiných částech veřejné zakázky.
Všechny položky připouští zadavatel pouze nové.

3. NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky CELKEM: 330 578,51 Kč bez DPH ( 400.000,-Kč
s DPH )
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 1 – HUTNÍ MATERIÁL :
bez DPH ( 100.000,-Kč s DPH )

82 644,62

Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 2 – SPOJOVACÍ MATERIÁL: 33 057,85 Kč
bez DPH ( 40.000,-Kč s DPH )
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 3 – ELEKTRO MATERIÁL: 214 876,03 Kč
bez DPH ( 260.000,-Kč s DPH )
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v každé své části stanovena jako limitní hodnota a
nejvýše přípustná nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a
uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.
Nabídková cena je tedy kalkulována včetně dopravy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk
V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk

5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka zboží nejpozději do 30-ti dní od podpisu Kupní smlouvy.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
6.1 Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek tak, že předloží
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( příloha č.6) a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná
osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
6.2 Dodavatel v nabídce k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloží:



výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni doručení nabídek starší 90 kalendářních dnů.
Dokumenty požadované zadavatelem dle bodu 6.2 předloží dodavatel v prosté kopii.
Originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku doloží dodavatel, jehož nabídka
byla zadavatelem vybrána jako vítězná, formou přílohy k originálu Kupní smlouvy.
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7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Stanovení nabídkové ceny:
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění (jednotlivé
vybrané dílčí části zakázky) veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní
částkou v českých korunách.
Celková cena dodávky je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.
Nabídková cena za jednotlivé části dodávky bude uvedena v Kč v členění: cena bez DPH,
samostatně DPH a cena včetně DPH a to včetně dopravy.
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří
přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Náležitosti nabídkové ceny:
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
dodání předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat
náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky včetně dopravy do sídla zadavatele.
Poznámka:
Každý uchazeč může podat cenovou nabídku pro více částí veřejné zakázky.
Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v jednotlivých
částech veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných
v jiných částech veřejné zakázky.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy zadavatel neposkytuje. Platba dohodnuté ceny za dodané zboží bude zaplacena na
základě vystavené faktury splatné do 60 dnů. Platba bude provedena v jedné splátce včetně
DPH. Prodávající má nárok vystavit fakturu po podpisu předávacího protokolu či dodacího listu
oběma smluvními stranami. Blíže v příloze č. 5 – Kupní smlouva.
Faktura bude zhotovitelem předložena ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat náležitosti
stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.
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9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uchazeč je povinen předložit zadavateli návrh Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 5
zadávací dokumentace.
Kupní smlouva musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo osobou
k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče;
originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu
smlouvy. Předložení nepodepsané Kupní smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle
předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče
v takovém případě nesplnila zadávací podmínky.
Uchazeč není oprávněn ve smlouvách vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou žlutě
podbarvena.
V návrhu Kupní smlouvy je uveden údaj o délce záruční doby v měsících. Počátek záruční
doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu dodávky. Bližší
upřesnění závazných záručních podmínek je obsaženo v Kupní smlouvě, která tvoří přílohu
této zadávací dokumentace.
V případě, že vybraný uchazeč nebude schopen dodat zadavateli některou z položek
obsažených v nabídce např. z důvodu změny výrobního programu výrobce, je povinen
nahradit tuto položku adekvátní náhradou se stejnými anebo lepšími parametry
Uchazeč bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění.
Dodavatel i zadavatel se zavazují archivovat veškeré dokumenty související s předmětem
plnění veřejné zakázky minimálně do 31. 12. 2025.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídka bude hodnocena dle hodnotících kritérií:
Hodnotící kritéria:
Kritérium
Nabídková cena v Kč bez DPH

Váha kritéria
100 %
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11. ČLENĚNÍ NABÍDKY
Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace)
Návrh Kupní smlouvy je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace
Čestné prohlášení uchazeče o splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ je přílohou
číslo 6

Přílohy č. 1-3 dokladující podrobnou specifikaci nabízeného předmětu plnění

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Místo pro podání nabídek: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk,
V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk
Lhůta pro podání nabídek: zahájení příjmu 15.3.2013 v 8:00 hod., ukončení 25. 3. 2013 v 10:00
hod.
Způsob doručení: nabídky se podávají v písemné formě osobně na sekretariát školy
v pracovních dnech od 8:00 hod do 14:00 hodin nebo poštou.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 26.3.2013 v 8:00 hod. v sídle školy.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
uzavření smlouvy nebo zrušením výběrového řízení.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Označení nabídky:
 Nabídka bude předána v jednom originále v písemné formě v uzavřené obálce označené:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Dodávka hutního, spojovacího a elektro materiálu pro SOŠ a SOU
Nymburk “ - NEOTEVÍRAT
Požadavky na zpracování nabídky:
 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě.
Další pokyny pro zpracování nabídky:
 Nabídka musí být datována, na titulním listu (krycí list nabídky dle přílohy) musí být ze strany
uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem
zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče, v takovém případě doloží
uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
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Úprava nabídky:
 Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku
s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.
 Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č.4 – krycí list nabídky zadávací
dokumentace.

15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE









Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
V rámci jedné nabídky není přípustný větší počet variant.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku k jedné části veřejné zakázky. Pokud
uchazeč podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně
subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel nabídky takových uchazečů vyřadí.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.
O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny
uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není
povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení.
Zadavatel musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: nebyly ve stanovené
lhůtě podány žádné nabídky, nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
splňující požadavky zadavatele na předmět plnění výběrového řízení, resp. byli z účasti ve
výběrovém řízení vyloučeni všichni uchazeči, nebo byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo
chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v
průběhu administrace výběrového řízení, nebo odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v
pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: v průběhu
výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč
druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření
dostatečnou součinnost.

16. PŘÍLOHY
Příloha č.1–3 položkový soupis poptávaného zboží
Příloha č.4 – Krycí list nabídky
Příloha č.5 – Smlouva o dílo
Příloha č.5 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.7 – Výzva k podání nabídek

V Nymburce dne 15. 3. 2013

Ing. Jiří Hubálek, ředitel školy
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