Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín
Školní 822, 763 21 Slavičín
Mgr. Libuše Pavelková, statutární zástupce
46276327

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Slavičíně

dne

7.5.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh výběrového řízení:

Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín
VZ/2019/2/01
0 stavební práce
x dodávky
0

Profil zadavatele

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=46276327

služby

veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle metodických pokynů
poskytovatele dotace - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje číslo SM/25/04/17 Zadávání
veřejných zakázek administrovanými organizacemi kraje; nejedná o zadávací
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento zákon je použit pouze podpůrně

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení
na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky.
kód CPV

30213200-7 - Tablety (PC);30213100-6 - Přenosné počítače

.

1. Předmětem
je provedení
prací Jana
definovaných
příloze
Předmětemveřejné
veřejnézakázky
zakázkyna
jestavební
dodávkapráce
výpočetní
techniky stavebních
pro Gymnázium
Pivečky av Střední
odbornou školu Slavičín za účelem zkvalitnit a modernizovat stávající stav materiálního vybavení školy, a
to konkrétně
a) dodávka 50 kusů notebooků financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, a dále
b) dodávka 1 kusu tabletu financována z provozních prostředků zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 517.355,00 Kč bez DPH.
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele doručené vybranému
dodavateli na adresu jeho sídla. Výzva bude doručena nejpozději do 31.07.2019 za předpokladu, že bude
přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, jestliže se zadavatel a vybraný dodavatel
nedohodnou jinak. Pokud nebude výzva vybranému dodavateli doručena ve stanoveném termínu,
uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací
podmínka), nedohodnou-li se zadavatel a vybraný dodavatel jinak.
Předmět plnění bude dodán nejpozději do 30 kalendářních dnů od prokazatelnéh doručení písemné výzvy
k zahájení plnění, a to včetně protokolárního předvedení plně funkčního provozu všech zařízení, včetně
všech dokladů,
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
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2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 07.05.2019.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek odešle zmocněná osoba
dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku dodavatele. Toto vysvětlení, včetně přesného znění požadavku, odešle zmocněná
osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň uveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel může poskytnout
dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
23.5.2019
do
11:00 hod, buď osobně do sídla
zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do
11:00
hod,
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné
zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o
doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro
podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek
komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku
zadávacího řízení potvrzení o osobním převzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně, doporučuje se podat ve dvou vyhotoveních, která musí být
zpracována dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení
nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a
označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky.
Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo
slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do
českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze předkládat v latinském
jazyce.
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí výhodnosti nabídek komise posoudí
nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
7. Zadavatel
dle § 44 odst.
6 zákona
nevyhrazuje
požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky
Zadavatelsistanovuje
následující
zadávací
podmínky:
a) Zadavatel si obdobně dle § 105 odst. 1 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky
nesmí být plněna poddodavatelem.

b) Pro zajištění maximální kvality dodávky požaduje zadavatel předložení katalogových listů (technických
popisů) předmětů dodávky, ve kterých bude uveden výrobce, konkrétní název produktu a jeho technické
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parametry. Vybraný dodavatel bude povinen při realizaci
předmětu veřejné zakázky použít výrobky a
materiály, které uvede v nabídce a které splní technické podmínky a požadavky dle zadávací dokumentace.

a) Zadavatel si obdobně dle § 105 odst. 1 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky
nesmí být plněna poddodavatelem.

b) Pro zajištění maximální kvality dodávky požaduje zadavatel předložení katalogových listů (technických
popisů) předmětů dodávky, ve kterých bude uveden výrobce, konkrétní název produktu a jeho technické
parametry. Vybraný dodavatel bude povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky použít výrobky a
materiály, které uvede v nabídce a které splní technické podmínky a požadavky dle zadávací dokumentace.
c) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazků obdobně dle § 100 odstavec 1 zákona
Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu realizace dodávky dojít ke změně technických
parametrů produktů nabídnutých k realizaci díla (inovace, zrušení výroby apod.). Zadavatel si pro tento
případ vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění tak, že po jeho předchozím jeho
souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší technické parametry, než produkt
uvedený v nabídce vybraného dodavatele. Případná dodávka obdobného nebo inovovaného produktu nesmí
mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení.
Zadavatel si obdobně dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení
dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si obdobně dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
8. Zadavatel
souladu
s § 43lhůty,
odst. tj.
2 zákona
zadávací
lhůty, tj. lhůty
posvou
kterou
jsou
Zadavatelstanoví
stanovívdélku
zadávací
lhůty, podélku
kterou
jsou dodavatelé
vázáni
nabídkou
na 90
kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
a) základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve
vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Dodavatelé
jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni podání
nabídky starší 3 měsíců.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu.

b) profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a 2
písm. a) zákona.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje – (výpis nikoliv starší než 3 měsíců ke dni podání nabídky).
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží dodavatel živnostenské oprávnění pro předmět
podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti
„Velkoobchod a maloobchod“.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.
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Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.

Mgr.
Libuše
Pavelková

Za zadavatele

Digitálně
podepsal Mgr.
Libuše Pavelková
Datum: 2019.05.07
10:02:47 +02'00'

Mgr. Libuše Pavelková, statutární zástupce

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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