VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
Číslo zakázky:
Systémové číslo zakázky
Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:

WS07/2022
P22V00000848
Nákup workoutové sestavy
DODÁVKA
01.08. 2022
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace
Kamenická 1145/50
405 02, Děčín
Mgr. Jaroslav Skála
775859790
skala@zskamenicka.cz
72743735
--Mgr. Jaroslav Skála
775859790
skala@zskamenicka.cz

Lhůta pro podávání
nabídek

ZAHÁJENÍ:
UKONČENÍ:

Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:
Typ zakázky:
Lhůta dodání
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na
elektronickou formu
nabídky:

Dodávka a montáž workoutové sestavy
145 000,- Kč bez DPH

01.08. 2022
16.08. 2022 – v 10.00

Zakázka malého rozsahu
Lhůta pro realizaci dodávky: 20.08.2022 – 15.10. 2022
Základní škola, Kamenická 1145/50, Děčín II, 405 02
• Nabídková cena 100%

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické formě
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
(https://zakazky.mmdecin.cz).
Nabídka musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky
2. Položkový rozpočet dle přílohy č.1
3. Prostá kopie oprávnění k podnikání v předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
4. Dodavatelé prokáží splnění základní a profesní
způsobilosti a kvalifikačních předpokladů

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje
způsobilost a kvalifikaci dle požadavků zadavatele.
Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou;
není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární
orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou
nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné
osobě a podepsaná statutárním orgánem
dodavatele. Z prohlášení musí vyplývat, že
dodavatel: - splňuje podmínky základní způsobilosti
analogicky dle § 74 ZZVZ, - disponuje výpisem z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, - je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, Pokud
tak bude zadavatel požadovat, je vybraný účastník, se
kterým má být uzavřena smlouva, povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie níže uvedených dokladů, přičemž
nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavřením smlouvy ve smyslu
příslušných ustanovení ZZVZ: - výpis z evidence
rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ, - potvrzení příslušného finančního úřadu ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, - potvrzení
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, - výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
5. Vyplněnou Kupní smlouvu ve dvou vyhotoveních
podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem
uchazeče př.4
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.
Zadavatel dále upozorňuje žadatele, že všechny části řízení
k veřejné zakázce mohou být zveřejněny. Zadavatel
nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v řízení, nesmí být současně
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání
nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez
udání důvodu.

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

Obchodní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu
jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti s
podáním nabídky.
Zadavatel může při posouzení podmínek účasti využít
analogicky veškerých relevantních ustanovení ZZVZ.
Délka zadávací lhůty, po kterou účastníci nesmí z řízení
odstoupit je 3 měsíců; počátkem této lhůty je konec lhůty pro
podání nabídek.
Dodatečné informace
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k
zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány
prostřednictvím profilu E-ZAK, a to kontaktní osobě.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
Předchozí odstavce se uplatní obdobně.
Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v závazném textu
návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy. Dodavatel
v nabídce předloží návrh smlouvy v elektronické podobě ve
formátu, který je možno číst a upravovat za pomocí produktů
sady MS Office v podobě, která umožňuje provádění změn
textu.
Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy
doplňovat výhradně v částech subjekt smlouvy (čl.I), ceny a
termínu dodání (čl.III), záruky (čl.IV) a kontaktní osoby. Jiná
doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán
statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu
jednání oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či
úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém
případě součástí nabídky.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu
smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými
touto výzvou není předložení řádného návrhu smlouvy.

Mgr.
Jaroslav
Skála
V Děčíně 12.07. 2022

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslav Skála
Datum:
2022.08.01
12:23:10 +02'00'
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