VÝZVA
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle
§ 12 odst. 3 a § 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT, upravující
zadávání zakázek malého rozsahu čj. 2371/2009-14.

Identifikační údaj zadavatele:

IČO 00022985

Název zadavatele:

Česká republika-Ministerstvo školství,mládeže a
tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Název zakázky:

Dodávka gastronomického vybavení kuchyně MŠMT

Předmět dodávky:

Gastronomické vybavení dle popisu předmětu veř.zak.

Zástupce zadavatele:

Ing. Pavlína Suchánková, ředitelka odboru
hospodářské správy

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Václav Kovrzek, telefon 234811412, mobil: 775763250
e-mail: Vaclav.Kovrzek@msmt.cz

Popis předmětu veřejné zakázky: Dodávka gastronomického zařízení pro kuchyň MŠMT
dle specifikace, která je přílohou č.3 této výzvy

Předpokládaná hodnota
zakázky bez DPH:

800 000,- Kč

Lhůta pro podání nabídek:

od

9.11.2009

9.00 hodin

(data zahájení a ukončení
příjmu, včetně času)

do

20.11.2009

12.00 hodin

Místo pro podávání nabídek a
doba plnění:

Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně
do podatelny ministerstva na adresu:Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor 13, Karmelitská
7, 118 12 Praha l. Úřední hodiny podatelny: od 7,30 do
15.00 hodin. Nabídka musí být zabezpečena proti
předčasnému otevření a musí být označena názvem
veřejné zakázky „Dodávka gastronomického zařízení pro
kuchyň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 7, Praha 1 – NABÍDKA NEOTVÍRAT“,
označením adresáta a označením odesílatele včetně jeho
adresy, na kterou je možné vrátit nabídku po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny
nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Předání předmětu zakázky se uskuteční do tří týdnů
od podpisu smlouvy.

Zadávací lhůta:

10 dní

Požadavek na jednotný způsob
zpracování nabídkové ceny:

Termín a místo otevírání obálek
s nabídkami:

Hodnotící kritéria nabídek:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné
zakázky absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše
přípustná v členění:
- celková cena nabídky bez DPH
- sazba DPH v % a její výše v Kč
- celková nabídková cena s DPH

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 20.11.2009
ve 13.00 hodin v místnosti č. 102 v budově D
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

cena dodávky bez DPH……………………….100%

Způsob hodnocení nabídek je uveden v příloze č. 1
výzvy k podání nabídek.

Platební podmínky:

Zadavatel uhradí cenu za dodávku bezhotovostním
převodem na účet dodavatele po dodání zařízení do 30-ti
dnů po doručení faktury. Záloha poskytována nebude.

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:
Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady,
uvedené 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 je přílohou č. 2 výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady:uvedené v § 54
Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být
předloženy v originále, nebo úředně ověřené kopii a
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.

Požadavek na písemnou
administrativní formu
nabídky:

Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém
jazyce. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Nabídka bude
vyhotovena v počtu: originál + 2 kopie, nabídka nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl. Strany nabídky budou číslovány.
Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, označené
slovem „NEOTVÍRAT“ a názvem zakázky. Vyznačen
na obálce bude i odesílatel vč. jeho adresy.
V případě, že nabídka nebude obsahovat
zadavatelem požadované náležitosti a požadavky, bude
nabídka předkladatele ze zadávacího řízení vyloučena.

Další požadavky a práva
zadavatele:

Nabídka musí obsahovat způsob zpracování a členění
nabídkové ceny, návrh smlouvy a písemné prohlášení,
z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Dokumenty
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Na závěr nabídky musí být
uvedeno prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky.
Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení.
Smlouva s vybraným uchazečem bude mj. obsahovat
tato ustanovení, která jsou zároveň součástí podmínek
výzvy:
- předmět smlouvy.
- ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní
strana – poskytovatel, se zavazuje během plnění
smlouvy a po ukončení smlouvy, zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozví od objednatele v souvislosti s plněním
smlouvy“.
- Ujednání o sankci za porušení povinnosti
mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti mlčenlivosti
specifikované v této smlouvě je druhá strana –
poskytovatel, povinna uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti“.
- Platební podmínky: „Zadavatel neposkytuje zálohové
platby. Cena bude uhrazena po protokolárním
převzetí zařízení“.
- Ujednání o náležitosti faktury: „Splatnost faktury 30
kalendářních dnů od doručení faktury zadavateli. Za
dobu úhrady faktury se považuje den, kdy byla
finanční částka odepsána z účtu zadavatele. Pokud
faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jí do
data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté
povinen novou fakturu s novým termínem splatnosti.
V takovém případě není objednatel v prodlení
s úhradou“.
- ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční
kontroly:“Druhá smluvní strana – poskytovatel, je
podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

-

-

-

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou dodávky“.
Uchování dokladů a podkladů: Dodavatel se
zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších
relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle
platných právních předpisů“.
Ujednání o smluvní pokutě za porušení podstatných
náležitostí smlouvy poskytovatelem, zejména
nedodržení termínů, a dále v případě nedodržení
povinnosti poskytovatele stanovených ve
smlouvě“:“Pokud je poskytovatel v prodlení
s plněním svých závazků dle této smlouvy, má
zadavatel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny za každý den prodlení“.
vyhotovení: Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích,
z nichž dva obdrží zadavatel a dva uchazeč.

Příloha č.1 - hodnocení
Příloha č.2 - čestné prohlášení
Příloha č.3 - popis předmětu veřejné zakázky

