VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté
Hory (dále jen interní směrnice)

Název veřejné zakázky

MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY V ZŠ ZLATÉ
HORY – vnitřní vybavení

1. Identifikační údaje zadavatele
Základní škola Zlaté Hory
Wolkerova 712
793 76 Zlaté Hory
IČ: 646 31 648
zastoupená Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou školy

2. Identifikační údaje administrátora
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona mandatář na základě
uzavřené mandátní smlouvy a udělení plné moci.
Artory - Consulting, s.r.o.
Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 210 151
IČ: 277 21 264
Kontaktní údaje:
Mgr. David Přichystal
tel.: 774 662 422, e-mail:

david@artory.cz

Ing. Tereza Schreiberová
tel.: 775 662 332, e-mail:

schreiberova@artory.cz

3. Úvodní ustanovení
Tato výzva je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a interní směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory.
Zadavatel zpracoval tuto výzvu dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit
transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.
Výzva je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední
Morava;

www.rr-strednimorava.cz). Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední

Morava pro příjemce dotace.
Výzva je poskytnuta bezúplatně. Také vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a
zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli.
Obsahují-li zadávací podmínky, výkazy výměr či jiné podklady pro zpracování
nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se
za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení.

4. Popis veřejné zakázky
Název zakázky

Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory
– vnitřní vybavení

Zakázka dle předmětu
plnění

Veřejná zakázka na dodávky

Druh zakázky dle
hodnoty plnění

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota
zakázky

402 000,- Kč bez DPH
482 400,- Kč vč. 20% DPH

Termín zveřejnění výzvy 25. května 2011

Termín a místo pro
podání cenových
nabídek

6. červen 2011 do 10:00 hod
Místem pro podání nabídek je adresa mandatáře:
Artory - Consulting, s.r.o.
Evaldova 2099/34a
787 01 Šumperk.

Způsob doručení

Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně,
kurýrem nebo osobně na adresu mandatáře s uvedením nadpisu:

„Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory
– vnitřní vybavení - NEOTVÍRAT“.
Zadavatel nepřejímá zodpovědnost za pozdně dodané zásilky
prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb. Dodavatel je
povinen zajistit doručení podané nabídky na místo určení do
konečného termínu pro podání nabídek.

Stručný předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka vnitřního vybavení do 2 specializovaných učeben cizích
jazyků a 1 specializované učebny informatiky.
Podrobné

vymezení

předmětu

zakázky

je

uvedeno

v

rámci

technické

specifikace a slepého rozpočtu, které jsou přílohou této výzvy.
Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat
platné normy, zákonné předpisy a mít příslušné certifikáty. Dodavatel bude při uplatňování
norem postupovat jednotně na celé zakázce.

5. Místo a doba plnění zakázky
Olomoucký kraj, Okres Jeseník, Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712.
Předpokládané datum zahájení doby plnění je červen 2011.
Předpokládané datum ukončení doby plnění je červenec 2011.

6. Kvalifikační předpoklady
Jako součást cenové nabídky doloží uchazeč:
−

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

−

doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

7. Kritéria pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídnutá cena.

8. Zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota zakázky je 402 000,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví
nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní
částkou v CZK. Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou
položkového rozpočtu.
Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše
přípustná, platná po celou dobu realizace díla!

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Cena musí obsahovat zejména náklady na:
Vybraný dodavatel zboží, sám na vlastní náklady zajistí:
1. výrobu a dodávku kompletního zboží dle technické specifikace v počtu požadovaném
zadavatelem,
2. balení před přepravou,
3. vybalení z přepravních obalů a likvidace obalů,
4. sestavení všech výrobků, je-li dodáván v rozloženém stavu,
5. instalaci a rozmístění do příslušných místností,
6. personální zajištění dodávky, montáže a instalace,
7. označení všech dodaných výrobků dle pravidel publicity ROP Střední Morava,
8. náklady na pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a
jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky,
9. bezpečnostní opatření,
10. dodávku energií.

9. Obchodní podmínky
Objednatel uhradí dodavateli smluvní cenu za dílo jednou platbou po splnění předmětu
smlouvy, dokončení celého díla a podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami,
a to na základě daňového dokladu, který vystaví dodavatel a doručí objednateli do jeho sídla.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu dle §
12 zákona o DPH v platném znění. Pokud konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto
náležitostí, je objednatel oprávněn požadovat nápravu s tím, že nová doba splatnosti se bude
odvozovat od data obdržení bezchybné faktury.
Splatnost faktur je 90 dní. Fakturace je možná pouze do výše 90% z celkového
rozpočtu akce, zbývajících 10% je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad
a nedostatků. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.
Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na realizovanou zakázku nejméně 36 měsíců.

10. Přílohy
−

technická specifikace, slepý rozpočet.

V Šumperku dne 25. května 2011

Tereza Schreiberová

jednající na základě plné moci

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
3 ks vestavná skříň
Vestavná skříň, výška 315cm, šířka 217,5 cm, hloubka 40cm. Dělení skříně na 3 řady po 3
boxech (rovnoměrně), 7 boxů se 2 policemi a plnými dvířky, 2 boxy otevřené se 2 policemi
(bez dvířek) - otevřené boxy umístit nejlépe uprostřed v 1. a 2. řadě odspodu.
Materiál: lamino, hrany ABS. Design povrchu: dekor světlého dřeva (například buk apod.).
Úchytky: matný kov.

30 ks rohový stůl
Jednomístný stůl s nástavbou pro monitor a box pro PC, rohový (pravý, levý roh
předpokládáme 50:50, ale bude upřesněno). Materiál: lamino, hrany ABS. Design povrchu:
dekor světlého dřeva (například buk apod.).

2 x sestava stolů pro 23 osob
Sestava stolů dle výkresu B6, který je přílohou, pro 23 míst k sezení. Materiál: lamino, hrany
ABS. Design povrchu: dekor světlého dřeva (například buk apod.). Nohy stolů mohou být
kovové.

76 ks kancelářská židle
Kancelářská pracovní židle s ergonomickým tvarováním. Nezávislé nastavení úhlu sedáku a
opěráku. Plynový píst k nastavení výšky sedáku. Nastavitelná výška opěráku. Područky.
Textilní čalounění - barva antracit.

Součástí nabídky MUSÍ BÝT obrazová ukázka dodávaného zboží!

