Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11, p. o.

Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky:

2016/2

Název zakázky:

Keramická pec pro ZŠ

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce):
Typ zakázky:

Předmětem je pořízení keramické pece do budovy ZŠ a
MŠ Děčín IV na Máchově nám. Následná doprava,
nastěhování (3. patro, škola vybavena výtahem nosnost
630 kg), zapojení a zprovoznění, zaškolení, odvoz a
likvidace původní pece.
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZ“).

Datum vyhlášení zakázky:

9. 5. 2016

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Máchovo nám. 688/11, Děčín IV, 405 02

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy,
723 536 763, 412 531 729
alena.tomaskova@machovka.cz

IČ zadavatele:

72743816

DIČ zadavatele:

178-72743816

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

Štěpánka Domecká,
775 861 787, stepanka.domecka@machovka.cz

Mgr. Martin Lána, zástupce ředitelky školy
736 690 468, martin.lana@machovka.cz
Lhůta pro podávání nabídek Zahájení: 9. 5. 2016, v 09.00 hod
(data zahájení a ukončení
Ukončení: 23. 5. 2016, v 11.00 hod
příjmu, vč. času)
Nabídky zaslané poštou musí být doručeny do 23. 5.
2016 do 11.00 hodin. Nabídky podané po tomto termínu
budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
Nabídky budou otevírány a hodnoceny v nejbližším
možném termínu. Otevírání obálek s nabídkami je
neveřejné.
Popis předmětu zakázky:

Máchovo náměstí 688/11
Děčín IV, 405 02
IČO: 72743816
číslo účtu: KB Děčín 6035431/0100

Pořízení keramické pece do budovy ZŠ a MŠ Děčín IV
na Máchově nám.
Zakázka zahrnuje dopravu do místa plnění, instalaci (3.
patro, škola vybavena výtahem nosnost 630 kg) a
zprovoznění. Následné nastavení a zaškolení, odvoz a
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Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11, p. o.
likvidace původní pece.
Zboží musí být nové, nerepasované a určené pro český
trh.
Další požadavky na předmět
zakázky:

1. Dodávka bude realizována dle konkrétních potřeb
zadavatele.
2. Minimální záruční doba je stanovena kupní smlouvou.
3. Platba za předmět VZ bude uskutečněna na základě
faktury vystavené uchazečem.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč

95 000 Kč bez DPH

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Harmonogram:
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23. 5.
2016 do 11.00 hodin včetně, nabídky dodané po
tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.


Poté bude realizován výběr.



Smlouva bude podepsána do 5 dnů ode dne
výběru dodavatele.



Zboží bude dodáno, instalováno a zprovozněno
do sídla zadavatele na základě vzájemné dohody,
nejpozději do 3. 8. 2016.

Místo plnění zakázky: Základní škola a Mateřská škola
Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková
organizace, Děčín 4, 405 02
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v
listinné podobě na adresu zadavatele:
Základní škola, Máchovo nám. 688/11, Děčín IV, 405 02
v pracovní dny od 9 do 12 hodin. Poslední den lhůty
23. 5. 2016 do 11.00 hodin.
Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí
v místě zadavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky
budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do
seznamu doručených a přijatých nabídek, včetně uvedení
data a času přijetí.

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.
Nabídkovou cenu uvedou uchazeči ve skladbě:

- nabídková cena bez DPH
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Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11, p. o.
- nabídková cena včetně DPH
Požadavky na
prokázání splnění základní a
profesní kvalifikace
dodavatele:

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady
- splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53
odst. 1, písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů –
čestné prohlášením ke splnění profesních kvalifikačních
předpokladů


dle §54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů – výpis z obchodního rejstříku
(prostá kopie), je-li uchazeč do tohoto
rejstříku zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán ne starší než
90 dnů (ke dni podání nabídky)



dle §54, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů – doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
plně odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(Výpis ze živnostenského rejstříku apod. –
prostá kopie)



doklad osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele,
nebo
osoby,
jejímž
prostřednictvím se plnění VZ zabezpečuje

Uchazeči mohou k částečnému prokazování kvalifikace
použít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle
§127 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v
rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle
§134 zákona v rozsahu uvedeném na certifikátu. Rovněž je
možné použít vzor, příloha č. 4)

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a dodavatele, názvem zakázky „Keramická
pec pro ZŠ“ a nápisem „NEOTVÍRAT.
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Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11, p. o.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a
musí minimálně obsahovat:
Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této
výzvy):
 Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny
předepsané údaje.
Nabídkový list
 Detailní obsah nabídky (typ, množství, nabízené
parametry a nabízená záruka) a další náležitosti
dle Specifikace nabídky (viz příloha č. 3 této
výzvy)


Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně
za každou položku zvlášť a celková cena.

Prokázání kvalifikace uchazeče
 Podrobně viz bod „Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní kvalifikace
dodavatele“
Podepsaný návrh kupní smlouvy
 Vyplněnou
Kupní
smlouvu
ve
dvou
vyhotoveních (volně přiloženo) podepsanou
oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče (viz
příloha č. 2 této výzvy) – do návrhu smlouvy
budou uchazečem doplněny všechny údaje a
budou pevně připojeny případné přílohy.


Pokud návrh kupní smlouvy nebude odpovídat
zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy včetně příloh.
Kupní smlouva s vybraným dodavatelem – příloha 2)
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: této výzvy – zavazuje dodavatele, aby umožnil všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to
po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadávací dokumentace je poskytovaná všem uchazečům
Podmínky poskytnutí
elektronicky přes elektronický
zadávací dokumentace
nástroj e-ZAK na adrese: https://zakazky.mmdecin.cz/
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Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11, p. o.
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit
bez udání důvodů, a to až do uzavření smlouvy.
Zadavatel není v takovém případě povinen dodavatelům
sdělit důvod zrušení zadávacího řízení.
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.
Vyhodnocení zakázky bude uveřejněno v systému E-ZAK

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouva
Příloha č. 3 – Specifikace nabídky
Příloha č. 4 – Základní kvalifikační předpoklady

V Děčíně dne 25. 4. 2016

............................................
Mgr. Bc. Alena Tomášková
ředitelka školy
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