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vÝzvn' KPoDÁNÍ xanÍnxy NA vEŘEJNoU ZAKÁZKU MALEHo RoZSAHU
NA DoDÁvKU

Zadavate|z

Základní škola Benešov. Jiráskova 888

Sídlo:

Jiráskova 888. PSČ 256 OI

IČ:

]5033062

Kontakt:

naemailovéadresezsjiraskova@seznam.cz

NÁzpv ZAK^ZKY
,,ZŠJirásk

ov

a, žátkovské sestavy a židle'o

(veřejná zakázka malého rozsahu podle $ 12 odst. 3 zákona 13112006 Sb. o veřejných
zakézkách v platném znění, vypsaná dle Směrnice k zadávéníveřejných zakézek malého
rozsahu 12014)
ZadavatelVás tímto
k předloŽení nabídky k
uvedených dále.

1. Informace
1.1

vYZÝv
^

výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu Za podmínek

o předmětu

zakázky

Stručný popis veřejné zakázky
Předmětem výběrového Ťizení je dodávka Žákovských výškově stavitelných sestav,
dvoumístných a celodřevěných Židlí s dřevěným sedákem.

!.2PoŽadavky na provedení díla, použi tý materiál a komponenty

Zhotovitel provede dílo v prvotřídní kvalitě. Žákovské sestavy ažlďle musí mít
předepsané atesty, veškerépoužitémateriá|y musí bý zdravotně nezávadné a musí
vyhovovat českým i evropským standardům, nábytek musí mít označeni ČSN. Kovové
konstrukce školníhonábytku by měly být opatřeny kvalitními vypalovacími barvami
RAL, kde by měl výrobce garantovat záruku 10 let. Veškerépoužitémateriály by
měly bý ekologické.

obecné požadavky na žákovské sestaly:
Konstrukce: plochoovál
Barva sedáku a opěráku židle: buková překližka
Barva a materiál desky lavice (pracovní deska): laminovaná dřevotříska s odolnou
ABS hranou
PoŽadovanábarva sestavy: barvy bezpŤípIatku,viz. Konkrétní počty, velikosti abarvy
sestav
Velikosti: viz. Konkrétnípočty, velikosti a barvy sestav
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Výškovénastavení: ano
Pracovní plocha: 1300 x 500 mm
odkládací koše: 2 ks

Konkrétní počty. velikosti a barw sestav:
Přesný odstín vybraných.barev bude před zahájením výroby konzultován objednavatelem se
zhotovitelem.

Třída

Barva

Velikost

Počet sestav

(sestava: 1x lavice,

2x židle)

Zlutá
Nebeská modrá
oranžovočervená
Hnědá
Purpurová

1'stuoeň
6.-9,

6.-9.
6.-9.
6.-9.

5-7
5-7
5-7
5-7

15
15
15
15
15

obecné požadavky na celodřevěnou židli s dřevěný sedákem:
Výška žídle97 cm
Výška sedáku: 48 cm
Šírkasedáku: 43 cm
Hloubka sedáku: 40 cm
Nosnost: 100 - I20kg
Hmotnost žídle6,00- 6,50 kg
Provedení: buk

Konkrétní počtv, velikosti a barw židlí:
Barva
buk

Počet židlí

2l

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 označenízbožía služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizačnísložku za pŤiznaěné, patenty na vynálezy, uŽitné vzoty, průmyslové
yzory, ochranné známky nebo označenípůvodu, umožňuje zadavatel pro plnění
veřejné zakázky pouŽití i jiných' kvalitativně a technicky obdobných řešení.
1.3

Místo plnění l rea|izace

Základní škola Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888, 256 01 Benešov' budova ZŠ
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telefon/fax: 3 l7 7 21 691
zsj iraskova@ sezflam. cz

www.zsjiraskova.az

Doba plněnÍ

29.09.-13. r0.2014

2.

1.5

Předpokládaná cena zakáz$
257 ]64, - Kč bez DPH

1.6

Předání a převzetí díla
13. r0.2014

Informace o možnostech vyžádat si informace k z^kázce
2.1

Prohlídka místa plnění
Zadavatel umoŽní prohlídku místa plnění dne 19. 08. 2014, od i0,00 hod. do 13,00
hod.

2.2

Lhůta pr o lryžádžtnído datečných informací
(ájemce o zakázku můŽe požadovat oď zadavatele dodatečné informace kzakázce'

Zádost o dodatečnéinformac e zasílejte písemnou formou, nebo mailovou zprávou na:
zsiiraskava@seznam.cz, která musí být zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou zveřejněny na
webových stránkách zadav atele vaww. zsj i raskova. cz.

3.

Lhůta pro podávání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
3.1

Lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději do 28. 08' 2014 do 13,00 hodin

3.2 Adresa pro podání nabídky

Písemnou nabídku zašlete na Základní školu Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888,
256 0I Benešov nebo podejte v kanceIáŤi ZákIadní školy Benešov, Jiráskova 888,
Jiráskova 888,256 01 Benešov.

3.3 Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky
Uchazeč můžepodat pouzejednu nabídku, pak současně nemůžebý subdodavatelem,
kteý by prokazoval splnění kvalif,rkace jinému uchazeči a rovtěž nemůžesoučasně

podat společnou nabídku s jinými dodavateli. Nabídka bude zpracována vpísemné
formě v českémjazyce 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
označenénápisem NEOTEVÍRAT - veřejná zakázka ,,ZŠJiráskova, žákovské
sestaly a židle" na které musí bý podle $71 odst. 6 nebo 7 zékona uvedena adresa
uchazeče, naniŽje možnénabídku vrátit.
Nabídky doručujte poštou nebo osobně do kanceláře školy na adresu Základní škoIa
Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888, 256 0I Benešov, nejpozději do 28. 08.2014
do 13,00 hodin.
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Požadavky na prokázání kvaliÍikačníchpředpokladů: Rozsah kvalifikace podle $ 50
zákonaz
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) plnizákladní kvalifikačnípředpokladypodle $ 53
b) splní profesní kvalifikačnípředpoklady podle $ 54
c) předložíčestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti uchazeče splnit
veřejnou zakázku

4.lProkázání splněnízáHadních kvalifikačníchpředpokladů dle s 53 ZvZ
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, zjehož obsahu bude

zÍejmé, že doďavatel kvaliírkačnípředpoklady stanovené zadavatelem splňuje (příloha
č. 3).

4.ZProkázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle s 54 ZYZ
Uchazeč doložíve své nabídce oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění
zakéaky, 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 finančníkvalifikace
Uchazeč doložíve 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). Yitězný uchazeě 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) Součástínabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací
dokumentace. Uchazeč doplní svoji cenovou nabídku, termín zahájení a termín
dokončenístavby a podpis osoby oprávněné jednat jménem ěi za uchazeče (příloha
č. 6).
5.

Připouští zadav

ate|

varianty nabídky

Zadav atel nepřipouští varianty nabídky.
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 cenabez
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH2I% a nabídková cena včetně
DPH.
- Nabídkovácena v této skladbě bude uvedel7ana krycím listu nabídky (příloha č'1).
* Nabídková cena bude zpracoviína v souladu s touto výzvou.
- Nabídková cena bude stanovena ,jako cena nejvýše přípustná".
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6.1 obsah nabídky
- Krycí list nabídky (příloha č. 1) s uvedenými údaji * název veřejné zakázky,
záklaďní identifikační údaje zadayatele auchazeěe (včetně osob Zmocněných
k dalšímjednáním), nejýše přípustná nabídková cena V předepsaném členění,
datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či zauchazeče
- Čestnéprohlášeníuchazeče o akceptaci zadávacíchpodmínek (příloha č. 2)
- Cestné prohlášení o splnění kvalifikačníchpředpokladů podle $ 62 (příloha č. 3)
- Čestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti podle $ 50-1c (příloha

7.

č. 4)
Podepsaný návrh smlour'y o dílo
Doklady o splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů podle $ 54 a, b
Technická příloha (certiírkáty výrobků, zkoušky)
Vyplněný Yýkaz výměr (příloha č. 5)

Platební podmínky

7.l Zálohy
Zadav atel nebude
7

skýovat.

rystavení daňového dokladu
Uhrada bude prováděna na základě daňových dokladů, vystavených uchazečem za
kalendářní měsíc do 5 dnů po dodání a převzetí plnění veřejné zakázky. Budoudvě
faktury, jedna na Žákovské sestavy a druh na Žákovské židle.

.2 7rpitsob

7.3

8.

po

Doba splatnosti daňových dokladů
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendáŤních dnů ode dne
doručenídaňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách
českých arovněŽ veškerécenové údaje budou v této měně.

Posouzení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je cena' Pokud zaďavatel obdržívíce než 5 nabídek, bude
automaticky vyÍazena z hodnocení:
- nabídka s nejvyššícenou
- nabídka s nejniŽší cenou
a uchazeč bude bezo dkladně vylouč en z učasti v zadáv acím Ťízení.
Dále bude pořadí nabídek stanoveno podle ýše nabídkovéceny' Nejvýhodnější nabídkou
bude nabídka s nejnižšícenou bez DPH.
Zadavatel si v souladu s ustanovením $ 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že oznéxnení o
výběru nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na webových
stránkách zadavatele' oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené
všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečůmokamžikem uveřejnění na
webových stránkách zadav atele.
Zadavatel si v souladu s ustanovením $ 76 odst. 6 zákona vyhrazuje, Že rozhodnutí o
vyloučeníuchazeče oznámí jeho uveřejněním na webových stránkách zadavatele.
Rozhodnutí o vyloučeníse považuje za doručenéokamžikem uveřejnění na webových
stránkách zadavatele.
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Práva zadavate|e
Zadavatel si dále vyhrazuje:
- právo zrušit zadá.rlri veřejné zakazky kdykoliv i bez udrání důvodů'
- v případě, že z jakýchkoliv důvodůna straně zadavatele nebude možnédodržet
uvedený termín zahájeni, je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu,
- právo nehradit zájemcům nríklady se zpracoviíním a podiínímnabídky,
- ženabídkyse uchazečůmnevracejí azůstávajíuzadavatele jako součást
dokumentace o zaďiní veřejné zakázky,
- právo, že rozhodnutí o lyloučeníuchazeče oznámijeho uveřejněním na webových
stránkách zaďavatele,
- právo, že oznámení o ýběru nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí na webových strankách zadav atele.

10.

Přílohy zad'ávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha ě.2 _ Čestnéprohlášení o akceptaci zadávacíchpodmínek
Příloha č. 3 _ Čestnéprohlášení o splnění zékladníchkvalifikačníchpředpokladů podle

$

62

Příloha č.4 _ Čestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti podle $ 50
Příloha č. 5 - Yýkaz ýměr
Příloha č. 6 _ Návrh smlouw o dílo

V Benešově dne: 13.08.2014

Základní škola Benešov, tlrácbr,a 888
Jiráskovz 888,256 01 Benďov
Příspěvkové oaanizace

ř:75

03 30 62
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