VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
NOVÁ ROLE
Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179

Dodavatel:

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Výměna lina“
1. Zadavatel
Výchovný ústav a školní jídelna Nová Role
sídlo: Školní 9, 362 25 Nová Role
právní forma: příspěvková organizace
jednající: Mgr. Jan Matura, ředitel
telefon: 353 851 179
e-mail: vu@vunovarole.cz
IČ: 70844739
bankovní spojení: ČNB, pobočka Plzeň
číslo účtu: 174-30433341/0710
2. Specifikace druhu a předmětu zakázky
Ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 23. července
2009 (dále jen „Směrnice“), ve znění pozdějších dodatků, Vás vyzývám k předložení nabídek
k zakázce malého rozsahu na dodávky.
Předmětem zakázky je dodání a výměna lina ve 2. až 4. nadzemním podlaží (1., 2. a 3. patro)
budovy sídla zadavatele, tj. 900 m2. Předmětem závazku dodavatele bude odstranění 3 (třech)
vrstev původního lina lepených asfaltovým lepidlem na betonovou podlahu a odstranění
asfaltového lepidla, včetně odvozu a zajištění likvidace v souladu s příslušnými předpisy a
normami, penetrace podlahy, vyrovnání podlahy (stěrkování) a pokládka nového lina. Dodané
lino bude výraznější (sytější, veselejší) barvy, přičemž jednotlivá podlaží mohou mít různé
barvy lina, které si vybere a určí zadavatel, dále bude mít lino drobný vzor např. kropenatý a
nebude mít vzhled dřeva. Další požadavky na lino: úprava povrchu lina - PUR; tloušťka/
nášlap minimálně - 2,00 mm/0,40 mm; klasifikace zátěže minimálně – 31. Kvalitativně má
nabízené lino odpovídat linu značky BOHEMIA VINYL (zadavatel umožňuje pro plnění
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných lin).

3. Požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny, předpokládaná
hodnota veřejné zakázky
Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny v průběhu plnění veřejné zakázky.
Uchazeč v nabídce uvede cenu jednotlivých dílčích plnění a celkovou cenu předmětu
zakázky.
Celková cena předmětu zakázky bude uvedena v Kč a bude rozdělena na: cenu bez DPH
- DPH
- cenu včetně DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná a činí 535 000,Kč včetně DPH. Vyšší cenové nabídky nemůže a nebude zadavatel akceptovat.
4. Základní hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.
5. Termín a místo podání nabídek
Nabídku lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, nejpozději do 25. 10. 2010.
Nabídku lze podat osobně (v pracovní den v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.) nebo
doporučeně poštou na adresu:
Výchovný ústav a školní jídelna Nová Role
Školní 9
362 25 Nová Role
Za okamžik doručení nabídky je považováno datum a hodina převzetí obálky s nabídkou
odpovědným zaměstnancem zadavatele. V poslední den lhůty pro podání nabídek lze podat
nabídku do 10:00 hodin.
6. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. 10. 2010 v 11:00 hod. na adrese:
Výchovný ústav a školní jídelna Nová Role
Školní 9
362 25 Nová Role.
7. Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 30 kalendářních dnů.
8. Požadavek na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prokazují uchazeči
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.
9. Požadavek na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce doložením:
a) originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku
nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Pokud uchazeč nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku, či v
jiné obdobné evidenci, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. Uchazeč může
využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 2 výzvy.
b) originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(např. výpis z živnostenského rejstříku).
10. Požadavek na předložení návrhu kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní smlouvy)
tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele,
vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění
(žlutě označené pasáže).
11. Požadavky na předložení nabídky
Všechny části nabídky budou předloženy v uzavřené a neporušené obálce, která bude na
přelepu opatřena razítky a zřetelně označena slovem NEOTVÍRAT – „Veřejná zakázka
malého rozsahu na dodávky – výměna lina“.
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (v jednom originále a jedné kopii),
v písemné podobě, v českém jazyce.
Nabídky doporučujeme zpracovat v tomto členění:
a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 8
této výzvy;
b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 9
této výzvy;
c) Nabídka - specifikace předmětu veřejné zakázky v souladu s odst. 2 této výzvy,
včetně fotografií (obrázků) nabízeného lina, ve třech barvách (jednotlivá podlaží

mohou mít různé barvy lina) a specifikace nabídkové ceny v souladu s odst. 3 této
výzvy (bude také přílohou smlouvy);
d) Návrh kupní smlouvy v souladu s odst. 10 a přílohou č. 3 této výzvy.
12. Další informace
Termín plnění
Předpokládaný termín uzavření smlouvy a tedy zahájení plnění: 1. 11. 2010.
Nejzazší termín ukončení plnění (předání řádně položeného lina): 10. 12. 2010.
Prohlídka místa plnění
Uskutečnit prohlídku místa plnění veřejné zakázky mohou zájemci po vzájemné dohodě se
zadavatelem.
Účast na prohlídce místa plnění je nutné dohodnout minimálně 1 den předem s kontaktní
osobou zadavatele: Mgr. Jan Matura nebo Mgr. Zdena Vukliševičová, tel: 353 851 179, v
pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin.
13. Práva zadavatele
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitostí.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Nabídky uchazečům nebudou vráceny.
Zadavatel nepřiznává uchazečům nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
14. Přílohy
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních
předpokladů;
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních
předpokladů dle odst. 9 písm. a) výzvy;
Příloha č. 3 – Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní smlouvy);
V Nové Roli dne: 13. 10. 2010

Mgr. Jan Matura, ředitel

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

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

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Příloha č. 2
Čestné prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle
odst. 9 písm. a) výzvy
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

nemá povinnost být a není zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné obdobné evidenci.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3

Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy
(vzor smlouvy)
SMLOUVA NA VÝMĚNU LINA
uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. OBJEDNATEL: Výchovný ústav a školní jídelna Nová Role
sídlo: Školní 9, 362 25 Nová Role
právní forma: příspěvková organizace
jednající: Mgr. Jan Matura, ředitel
telefon: 353 851 179
e-mail: vu@vunovarole.cz
IČ: 70844739
2. DODAVATEL:
sídlo:
IČ :
DIČ:
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném oddíl , vložka
jednající:
bankovní spojení:
č. ú.:
II.
Předmět smlouvy a cena
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat a vyměnit lino ve 2. až 4.
nadzemním podlaží (1., 2. a 3. patro) budovy sídla objednatele, tj. 900 m2, a závazek
objednatele zaplatit mu za to dohodnutou cenu.
2. Předmětem závazku dodavatele bude odstranění 3 vrstev původního lina lepených
asfaltovým lepidlem na betonovou podlahu a odstranění asfaltového lepidla, včetně
odvozu a likvidace v souladu s příslušnými předpisy a normami, penetrace podlahy,
vyrovnání podlahy (stěrkování) a pokládka nového lina. Dodané lino bude výraznější
barvy (sytější, veselejší), přičemž jednotlivá podlaží mohou mít různé barvy lina, které si
vybere a určí objednatel, dále bude mít lino drobný vzor např. kropenatý a nebude mít
vzhled dřeva. Další požadavky na lino: úprava povrchu lina - PUR; tloušťka nášlapu
minimálně - 2,00 mm/0,40 mm; klasifikace zátěže minimálně – 31.
3. Dodavatel odpovídá za to, že dodané lino bude odpovídat požadavkům objednatele a bude
schopno provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a normami. Dodavatel předá

objednateli návod k údržbě lina v českém jazyce.
4. Celková cena bez DPH je
včetně DPH je ,- Kč (slovy:

,- Kč, celková výše DPH je
korun českých).

,- Kč a celková cena

5. Bližší specifikace předmětu smlouvy a ceny je uvedena v nabídce dodavatele, která je
nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).
6. Místem plnění bude sídlo objednatele (Školní 9, 362 25 Nová Role).
III.
Platební podmínky
1. Dodavatel má právo vystavit daňový doklad - fakturu až po předání řádně položeného lina
a návodu k údržbě lina objednateli. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 13a zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené
faktury objednateli.
3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den úhrady se
považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
4. Objednatel se zavazuje provést úhradu ceny bezhotovostním převodem na účet
dodavatele. Číslo bankovního účtu dodavatele bude uvedeno na faktuře.
IV.
Předání předmětu smlouvy
1. Dodavatel prohlašuje, že je vlastníkem lina a nese nebezpečí škody na linu. Nebezpečí
škody na linu přechází z dodavatele na objednatele okamžikem, kdy objednatel písemně
potvrdí v místě plnění převzetí řádně položeného lina. Dnem převzetí řádně položeného
lina nabývá objednatel k linu vlastnické právo.
2. Dodavatel se zavazuje splnit svůj závazek, tj. předat objednateli řádně položené lino,
nejpozději do 10. 12. 2010.
3. Objednatel se zavazuje převzít řádně položené lino do 3 dnů ode dne doručení výzvy
k předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí, pokud se na položeném linu budou
vyskytovat v okamžiku předání vady. Lino se považuje za dodané a závazek dodavatele je
splněn až okamžikem převzetí řádně položeného lina dodavatelem.
4. Při předání položeného lina prokáže dodavatel bezchybnost, kompletnost a způsobilost
lina k provozu. Současně dodavatel provede zaškolení objednatelem určených pracovníků
na údržbu lina, a to zdarma.

V.
Záruka a servisní podmínky
1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce 1 roku a na lino v délce
2 let od protokolárního předání řádně položeného lina.
2. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má lino v době jeho předání a
dále za ty, které se na linu vyskytnou v záruční době dle odst. 1.

VII.
Sankce
1. Objednatel má právo požadovat na dodavateli při nedodržení stanoveného termínu předání
řádně položeného lina smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny včetně DPH za
každý započatý den prodlení. Při nedodržení stanoveného termínu předání řádně
položeného lina je objednatel oprávněn také od smlouvy odstoupit. Dodavatel není
v prodlení s předáním řádně položeného lina, pokud by toto prodlení bylo zapříčiněno
pouze z důvodů spočívajících na straně objednatele.
2. Dodavatel má právo požadovat na objednateli při nedodržení termínu splatnosti faktury
zákonný úrok z prodlení.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou podrobně seznámily, že souhlasí
s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle a při uzavírání smlouvy nejednaly v tísni.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a oběma stranami podepsaných
dodatků.
4. Smlouva obsahuje 3 strany textu + 1 přílohu (nabídka dodavatele) a je vyhotovena ve
třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno.
V Nové Roli dne:

__________________________
za objednatele
Mgr. Jan Matura, ředitel

V

dne:

___________________________
za dodavatele

