VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM
Fakturační adresa: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6
Korespondenční adresa: Vaníčkova 2a, B.O.BOX 14, 160 17, Praha 6
Tel.: 257 215 287, 220 513 655, fax: 257 216 294
Datum: 22.6.2010
Č.j.
Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel:
Vysokoškolské sportovní centrum
Sídlo:
Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6
Právní forma:
organizační složka státu
IČO:
71154639
DIČ:
nejsme plátci DPH
Bankovní spojení:
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Statutární zástupce: ing. Zdeněk Bříza, ředitel VSC
Vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky ve
smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle Směrnice MŠMT ČR upravující zadávání zakázek malého rozsahu
č. j. 2371/2009-14 ze dne 23. července 2009.
Název zakázky:

závodní slalomové lodě

1. Předmět plnění:

dodání celkem 14 ks. závodních slalomových lodí typu Vajda pro
potřeby státní reprezentace v tomto provedení: 8x K1, 3x C1, 3x C2.
Skladba materiálu: kevlar–karbon gramáž 180gr/m2, karbon gramáž
200gr/m2, pryskyřice Epoxy EMGS. Požadujeme dodání lodí včetně
sezení a stupaček.

2. Doba plnění:

dodání do 30.11.2010

3. Předpokládaná hodnota zakázky:

503 500,-Kč včetně DPH

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů

4.1

4.2

Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů, které
jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením čestného prohlášení, z něhož
musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce doložením
výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
(např. výpis ze živnostenského rejstříku), a to v originále nebo v úředně ověřené
kopii, která nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90
kalendářních dnů.
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5. Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky takto:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontaktní osoby pověřené k případným
dalším jednáním se zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř. spojení
elektronickou poštou.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady budou
seřazeny tak, jak jsou uvedeny a požadovány v odstavci 4 této výzvy. Uchazeč může
využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.
Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle bodů 1 a 7 této
výzvy.
Cenová nabídka zpracovaná podle požadavků uvedených v bodě 6 této výzvy.
Písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je
přílohou č. 2 této výzvy.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena jednotlivých variant veřejné zakázky bude uvedena v členění cena
bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách
českých.
Celková nabídková cena musí být stanovena na celý rozsah veřejné zakázky, po celou dobu
její realizace, bez ohledu na délku realizace a musí být označena jako nejvýše přípustná.
7. Hodnotící kritérium:
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:
a)
nejnižší nabídková cena bez DPH – 55%;
b)
nejkratší termín dodání v kalendářních dnech – 20%, (přitom dodavatel je povinen
dodat předmět veřejné zakázky nejpozději do 30.11.2010);
c)
nejdelší záruční doba na celý předmět veřejné zakázky v měsících – 25% (přitom
dodavatel je povinen uvést záruční dobu na celý předmět plnění nejméně v délce 24
měsíců).
Nabídky budou hodnoceny podle vzoru způsobu hodnocení nabídek, který je stanoven
přílohou č. 3 této výzvy.
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8. Lhůta pro podání nabídek, místo podání nabídek, zadávací lhůta, termín a místo
otevírání obálek s nabídkami:
8.1
8.2

8.3
8.4

Lhůta pro podání nabídek končí 30.6.2010
Místo podání nabídek: Vysokoškolské sportovní centrum, Vaníčkova 5, Praha 6.
Poštovní adresa: Vaníčkova 2a, B.O. BOX 14, 160 17, Praha 6.
Nabídka musí být podána v uzavřené a neporušené obálce označené slovem
NEOTEVÍRAT a názvem zakázky.
Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v plném rozsahu
vázáni, se stanovuje do 30.11.2010.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle Vysokoškolského sportovního centra,
Diskařská 100 dne 1.7.2010.

9. Ostatní informace:
a)
c)
d)

Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto zadávacím
řízení a s vypracováním nabídky.
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.

10. Přílohy
10.1 Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů;
10.2 Vzor čestného prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou;
10.3 Vzor způsobu hodnocení nabídek.

Ing. Zdeněk Bříza
ředitel VSC
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „závodní slalomové
lodě“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1
písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

V Praze dne ………….

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
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Příloha č. 3
Vzor způsobu hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací
stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů.
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného
dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto
vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu (cena, doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky
/ hodnota posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální
hodnotu (doba záruky, apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované
nabídky / hodnota maximální nabídky.
3) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené
nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené
nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, takto
získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se
poté sečtou.
4) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly,
a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou
nejnižší.
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