Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy
Jako veřejný zadavatel vyhlašujeme zadávací řízení, v souladu s ustanovením §6, §12 odst.3) a §18 odst.3)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v zájmu uzavřít o předmětné veřejné zakázce obchodní
smlouvu dle podmínek následující Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a Zadávacích podmínek :

1. Veřejný zadavatel a název veřejné zakázky malého rozsahu :
Veřejný zadavatel
se sídlem :

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a
školní jídelna, Černovice, Jirákova 285

IČ / DIČ :
právní forma :
jméno a příjmení:
Předmět veřejné
zakázky:
Uveřejněná zn. :

70844348
CZ 70844348 (neplátce DPH)
331 - Příspěvková organizace
Mgr. Bc. Josef Michálek - ředitel

Pořízení elektrického parního konvektomatu

Zadávací řízení:

VZMR/01/2010
Veřejná zakázka malého rozsahu– na dodávky (mimo režim zákona č. 137/2006Sb.)

2. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky :
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž elektrického konvektomatu
– viz Příloha č. 1 : Technická parametry dodávky.
V rámci zakázky zajistí uchazeč na své náklady dále všechny činnosti souvisejících s dopravou, montáží a s předáním
do užívání včetně revizí. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení obsluhy a provádění bezplatného
záručního servisu, vztahujícího k předmětu této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 240.000,- Kč ( bez DPH)
CPV 45300000-0 : Stavební montážní práce

3. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentaci
Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace:
zadavatel:

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední
škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285

kontakt :

Bc. Stanislava Štroufová - m: 737 130 976

Zadávací dokumentaci zadavatel zasílá současně s touto výzvou k rukám vyzvaných uchazečů popř. ji zadavatel
předá neprodleně uchazeči na základě jeho žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.

4. Doba a místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky:
Předpokládaná lhůta dodání:

obec a k.ú. Černovice

okres : CZ 0633 - Pelhřimov ZÚJ : 547760 - Černovice
30 dnů od podpisu smlouvy

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů
1) Základní kvalifikační předpoklady :
Základních kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel/uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních tří letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu
l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u
zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány akcie pouze na jméno a předloží aktuální seznam akcionářů ve
lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel/uchazeč prokáže splnění Základních kvalifikačních předpokladů - předložením čestného prohlášení a
příslušnými seznamy.
2) Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč / dodavatel, který předloží
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne
starší 90 dnů) (originál nebo úředně ověřená kopie)
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (originál nebo úředně ověřená
kopie)
3) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč/dodavatel, který předloží :
- písemným prohlášením o obratu dodavatele dosaženého za stavební práce za poslední 3 účetní období minimálně 600.000,- Kč/rok pro dosažený obrat

4) Technické kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč/dodavatel, který předloží :
- seznam významných dodávek gastro vybavení v posledních 3 letech formou čestného prohlášení musí zahrnovat název odběratele, cenu, dobu a místo dodávky - min. 3 dodávky gastro vybavení v ceně
min. 100 tis Kč s DPH (do restaurací, jídelen, vývařoven a pod.)
- potvrzením výrobce (popř.autorizovaného dovozce nebo autorizovaného prodejce) konvektomatu o tom, že
uchazeč je proškoleným prodejcem a proškolenou a oprávněnou montážní firmou
- prohlášení uchazeče, že zajistí provádění záručního a pozáručního servisu oprávněnou osobou
- podrobnou technickou dokumentaci v českém jazyce včetně návodu k obsluze
Dodavatel/ uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě bude vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

6. Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka předložená uchazečem :
a. musí být zpracována v českém jazyce v jednom výtisku a musí být podepsaný oprávněnou osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče a musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace
b. musí obsahovat identifikační údaje uchazeče
c. musí obsahovat návrh obchodní smlouvy, který musí být podepsaný oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče
d. musí dále obsahovat Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
Prokázání kvalifikačních předpokladů podepsaný oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
vyplněný list Technických parametrů dodávky podepsaný oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění:
V případě, že některý z uchazečů o u zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je povinen
tento dotaz doručit zadavateli na určenou adresu v písemné podobě nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro
podání nabídek. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora uvedené lhůtě, poskytne zadavatel požadované
informace nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.

8. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán:
Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu a zadávací lhůta je stanovena do 31.12. 2010

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny :
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění vztahující se k předmětu zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(jako např. montáž, doprava, pojištění apod.)
Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění: nabídková cena- bez daně z přidané hodnoty,
DPH (20%) a nabídková cena vč. DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.

10. Platební a obchodní podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v přiloženém návrhu Smlouvy o dílo.

11. Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny (bez DPH).

12. Lhůta pro podání nabídky:
Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku včet. dokladů o prokázání kvalifikace nejpozději
do dne: 21.10.2010 hod: 0900 hod.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny.

13. Způsob podávání nabídek:
Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně v úředních hodinách zadavatele nebo v den
podání nabídek v 21.10.2010 od 0800 do 900 hod. nebo poštou na adresu zadavatele
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek doručeny. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně v uzavřené
obálce označené názvem „ KONVEKTOMAT – neotevírat“. Na obálce musí být uveden název a adresa uchazeče.
Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a razítkem uchazeče.
Nabídky podávané elektronickou poštou jsou nepřípustné.

14. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční: dne

21.10.2010 hod: 0930 hod. v sídle

zadavatele.

15. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem :
Zadavatel si vyhrazuje právo : upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici, zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodů, odmítnout všechny podané nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným
z uchazečů, zadat k realizaci případně část díla, doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných
informací.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a
zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

16. Přílohy :
Příloha č. 1 : Technická parametry dodávky
Příloha č. 2 : Prokázání kvalifikačních předpokladů - vzor
Příloha č. 3 : Krycí list veřejné zakázky
Příloha č. 4 : návrh Smlouvy o dílo
V případě zájmu o provedení výše uvedené veřejné zakázky Vás žádáme o předložení Vaší nabídky se splněním výše
uvedených podmínek.
V Černovicích dne: 08.10.2010

za zadavatele:

………………………………
Mgr. Bc. Josef Michálek - ředitel

