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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

NA DODÁVKU 

 
Zadavatel:   Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

 
Sídlo:  Jiráskova 888, PSČ 256 01 
 

IČ:  75033062 
 

Kontakt:  na emailové adrese zsjiraskova@seznam.cz 

 
 

NÁZEV ZAKÁZKY 
 

„ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně“ 

 

 (veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách v platném znění, vypsaná dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu /2014) 

 
Zadavatel Vás tímto 

VYZÝVÁ 

 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek 

uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky 

 

1.1 Stručný popis veřejné zakázky 

Předmětem výběrového řízení je dodávka klimatizačních jednotek a jejich rozvodů, 
včetně jejich montáže, uvedení do chodu, vyzkoušení zařízení, zaškolení obsluhy, 
vypracování provozních předpisů, zpracování dodavatelské dokumentace a dodání 

bezpečnostního značení. 
Klimatizační jednotky budou instalovány na budově a v budově Základní školy 

Benešov, Jiráskova 888. Tato budova má přízemí a dvě podlaží. Učebny jsou v prvním 
patře budovy, mají vlastní vchod z chodby. Vchod do serverovny je přes jednu 
místnost – pedagogické centrum. V učebnách je napevno nainstalovaný nábytek. Okna 

jedné učebny jsou situována do Jiráskovy ulice, okna druhé učebny a serverovny jsou 
situována do Husovy ulice. Podrobné informace viz. Projektová dokumentace 

zpracovaná Ing. Martinem Vobeckým. 
 

1.2 Požadavky na provedení díla, použitý materiál a komponenty 

Zhotovitel provede dílo ve věcném rozsahu vymezeném projektovou dokumentací pro 
provedení práce a v prvotřídní kvalitě. 

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro 
provedení dodávky, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek zejména technické 
podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
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její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění 

veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
  

1.3 Místo plnění / realizace 

 Základní škola Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888, 256 01 Benešov, budova ZŠ 
 

1.4 Doba plnění 

01. 07. – 28. 07. 2014 

 
      1.5 Předpokládaná cena zakázky 

            340 000,- Kč bez DPH 

 
 1.6 Předání a převzetí díla 

28. 07. 2014 
 
2. Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce 

 

2.1 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 12. 06. 2014, od 10,00 hod. do 13,00 
hod. 
 

      2.2 Lhůta pro vyžádání dodatečných informací 

Zájemce o zakázku může požadovat od zadavatele dodatečné informace k zakázce. 

Žádost o dodatečné informace zasílejte písemnou formou, nebo mailovou zprávou na: 
zsjiraskova@seznam.cz, která musí být zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou zveřejněny na 

webových stránkách zadavatele www.zsjiraskova.cz. 
 

3. Lhůta pro podávání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány 

 

3.1 Lhůta pro podání nabídek 

 Nabídku doručte nejpozději do 23. 06. 2014 do 13,00 hodin 
 

3.2 Adresa pro podání nabídky 

Písemnou nabídku zašlete na Základní školu Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888, 
256 01 Benešov nebo podejte v kanceláři Základní školy Benešov, Jiráskova 888, 

Jiráskova 888, 256 01 Benešov. 
 

3.3 Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, pak současně nemůže být subdodavatelem, který 
by prokazoval splnění kvalifikace jinému uchazeči a rovněž nemůže současně podat 

společnou nabídku s jinými dodavateli. Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém 
jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány jednou vzestupnou řadou. 
Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce označené nápisem 
NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka „ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní 

mailto:zsjiraskova@seznam.cz
http://www.zsjiraskova.cz/
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techniky a v serverovně“, na které musí být podle §71 odst. 6 nebo 7 zákona uvedena adresa 
uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit. 

Nabídky doručujte poštou nebo osobně do kanceláře školy na adresu Základní škola 
Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888, 256 01 Benešov, nejpozději do 23. 06. 2014 

do 13,00 hodin. 
 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Rozsah kvalifikace podle § 50 

zákona:  

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který  
a) plní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 

c) předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit 
veřejnou zakázku 

 
4.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, z jehož obsahu bude 

zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem splňuje (příloha 
č. 3). 

 
4.2 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ 

 Uchazeč doloží ve své nabídce oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění 

zakázky, včetně výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, je-li v ní uchazeč 
zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů. 

 
4.3 Ekonomická a finanční kvalifikace  

Uchazeč doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče, že je finančně a ekonomicky 

způsobilý splnit veřejnou zakázku a současně že jeho pojištění odpovědnosti za škodu 
pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za 

uchazeče jednat (příloha č. 4). Vítězný uchazeč je povinen nejpozději v den podpisu 
Smlouvy o dílo doložit doklad o zaplacení pojistné smlouvy z pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, 

ve výši nejméně 400 000,- Kč. 
  

 4.4 Jiné požadavky na prokázání kvalifikace  

a) Uchazeč předloží jako součást nabídky prohlášení osoby oprávněné jednat za 
uchazeče o tom, že se plně seznámil se zadávací dokumentací, souhlasí s podmínkami 

zadání (příloha č. 2). 
b) Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací 

dokumentace. Uchazeč doplní svoji cenovou nabídku, termín zahájení a termín 
dokončení stavby a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (příloha 
č. 6). 

 
5. Připouští zadavatel varianty nabídky 

 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
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6. Způsob zpracování cenové nabídky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, celou částkou, podloženou oceněním jednotlivých 

položek.  
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění – nabídková cena bez daně 

z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH 21% a nabídková cena včetně DPH.  
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1). 
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou. 

Nabídková cena bude stanovena „jako cena nejvýše přípustná“. 
 

6.1  Obsah nabídky 

- Krycí list nabídky (příloha č. 1) s uvedenými údaji – název veřejné zakázky, 
základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných 

k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, 
datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

- Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 2) 
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 62 (příloha č. 3) 
- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50-1c (příloha 

č. 4) 
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo  

- Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 a, b, (c), (d), 
- Výpis z OR, ŽL, … 
- Technická příloha (certifikáty výrobků, zkoušky) 

- Vyplněný Výkaz výměr (příloha č. 5) 
 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Zálohy 

Zadavatel nebude poskytovat. 
 

7.2 Způsob vystavení daňového dokladu 

Úhrada bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem za 
kalendářní měsíc do 5 dnů po dodání a převzetí plnění veřejné zakázky. Bude jedna – 

konečná faktura.  
 

7.3 Doba splatnosti daňových dokladů 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách 

českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

8. Posouzení nabídek  

Jediným hodnotícím kritériem je cena. Pokud zadavatel obdrží více než 5 nabídek, bude 
automaticky vyřazena z hodnocení: 

- nabídka s nejvyšší cenou 
- nabídka s nejnižší cenou 

a uchazeč bude bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
Dále bude pořadí nabídek stanoveno podle výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou 
bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH. 
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