VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, ve smyslu ustanovení § 27, § 31
a § 6 tohoto zákona (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

1| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ – STAVEBNÍ PRÁCE
2| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Adresa:
Zastoupen:
IČO:
Datová schránka:
Profil zadavatele:
Elektronický nástroj:
Obecná adresa zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres
Karviná, příspěvková organizace
Čs. armády 1026, 73581 Bohumín
Mgr. Adrianem Kuderem, ředitelem
61988731
fpymbn6
https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
http://www.zscsa.cz/

3| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE
Zastoupení zadavatele v řízení - výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost:
Název:
Sídlo:
IČO:
Kontaktní osoba:
Kontaktní údaje:

mumandi s. r. o.
Sokolská 1615/50, Moravská Ostrava
28591534/CZ28591534
Ing. Jiří Kovačík, jednatel
T: +420 777 141 110, E: kovacik@mumandi.cz

4| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši
1 311 198,49 Kč bez DPH.
Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z
plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena řádně dle projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávacích
podmínek.
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za nepřekročitelnou, tzn. že se jedná
o horní hranici nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel vyloučí účastníka veřejné zakázky z důvodu
nesplnění požadavků zadavatele, pokud nabídková cena uvedená v jeho nabídce překročí tuto
hranici.

5| UVEŘEJNĚNÍ A PŘÍSTUP K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Zadavatel zahajuje veřejnou zakázku uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, kterou
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Přístup k zadávací dokumentaci:
Kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna a volně ke stažení
na profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
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6| FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Předmět této veřejné zakázky je jedním z cílů projektu financovaného
Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program.
Výzva č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
Název projektu: Chemie a ICT nás baví
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013158

z prostředků

Podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele, které jsou
přílohou těchto zadávacích podmínek.

7| MÍSTO A DOBA REALIZACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková
organizace; se sídlem: Čs. armády 1026, 73581 Bohumín, stavba, č.p. 1026 na st. parcele č. 2695/1 k. ú. Nový
Bohumín [707031].
Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem, zadavatel předpokládá, že to nastane v dubnu 2021.
Realizace díla musí být dokončena do 2 měsíců od převzetí staveniště. K převzetí staveniště a zahájení
plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Další podmínky jsou
předmětem vzoru Smlouvy o dílo (příloha č. 2 této dokumentace).

8| KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Stavební práce
45000000-7 Stavební práce
45214200-2 Stavební úpravy školních budov

9| VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce rekonstrukčního charakteru ve dvou odborných učebnách
– učebna chemie a přilehlý kabinet, multimediální učebna. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně
podlahové krytiny, vyspravení povrchu stěn a stropů, výměně elektroinstalace a rozvodů ZTI a osazení
nových dveří. V učebně chemie bude instalována klimatizační jednotka.
Bližší specifikace požadovaných stavebních prací jsou vymezeny projektovou dokumentací a položkovými
rozpočty včetně výkazu výměr, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 tohoto dokumentu.
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ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A INOVACE

Zadavatel stanovuje zásady odpovědného zadávání vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky přiměřeně
a nediskriminačně a zároveň odpovědně s přihlédnutím k ostatním zásadám stanoveném v § 6 ZZVZ
(všechny zásady je třeba vykládat ve vzájemném souladu, žádná nemá přednost před jinou, zásady stojí
rovnocenně vedle sebe) a v souladu s principy 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) při nakládání
zadavatele s veřejnými finančními prostředky.
Sociálně odpovědné zadávání
Minimalizace administrativní náročnost účasti ve výběrovém řízení:
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Zadavatel stanovuje požadavky na kvalifikaci dodavatele tak, aby se výběrového řízení mohl účastnit co
nejširší okruh dodavatelů, především malé a střední podniky.
Zadavatel ve výběrovém řízení neuplatňuje požadavky na ekonomickou kvalifikaci, tedy prokazování
ročního obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje přiměřeně dlouhou lhůtu pro zpracování a podání nabídek.
Zadavatel minimalizuje administrativní náročnost účasti ve výběrovém řízení tím, že při podání nabídky
akceptuje prokazování kvalifikace formou čestného prohlášení. Součástí zadávacích podmínek jsou
zpracované vzorové formuláře čestných prohlášení.
Podpora malých a středních podniků – férové podmínky v dodavatelském řetězci:
Podáním nabídky v této veřejné zakázce se dodavatel zavazuje zajistit:
• plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby
odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které
se podílejí na plnění díla.
• sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut
a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
• řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od odeslání platby objednatelem zhotoviteli. Dodavatel se
zavazuje zadavateli prokazatelně doložit (např. výpisem z účtu) splnění povinnosti uvedené v
předchozí větě, a to do 15 dnů od odeslání platby objednatelem zhotoviteli.
Environmentálně odpovědné zadávání
Chytrými veřejnými nákupy za použití ekologicky šetrných řešení lze zmenšit přímé negativní dopady na
životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii atp. Ekologicky šetrné
zakázky mohou přispět k udržitelnému rozvoji daného regionu.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby
minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním veřejné zakázky (doprava,
administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály.
Dodavatel se zavazuje při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem
zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah
znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
Inovace
Zadavatel s ohledem na povahu a smysl zakázky nezohledňuje zásadu pro inovace, neboť charakter prací
neumožňuje implementovat inovativní přístup při plnění veřejné zakázky.
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na
pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

b.

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v obdobě § 77 odstavec 1) a
odstavec 2) písmeno a) ZZVZ Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, tzn. oprávnění k podnikání pro předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal,
že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložením výpisu
3/8

z živnostenského rejstříku. Dodavatel může předložit i jiný výpis z živnostenského rejstříku nebo
živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
c.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace v obdobě § 79 ZZVZ. Dodavatel prokazuje
splnění kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných stavebních prací (zakázek)
poskytnutých dodavatelem za posledních pět let před zahájením veřejné zakázky, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Předložený seznam musí obsahovat tyto údaje:
- název realizované zakázky,
- popis předmětu plnění zakázky,
- místo plnění předmětu zakázky,
- doba (termín) plnění předmětu zakázky,
- cena zakázky v Kč bez DPH,
- kontaktní údaje na objednatele (název subjektu, jméno kontaktní osoby, telefon).
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl nejméně
dvě stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba budov (novostavba) či rekonstrukce zděných
budov, každá v minimálním finančním objemu 650 000,00 Kč bez DPH.

Doklady prokazující kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Dodavatel, pokud to bude
zadavatel vyžadovat, předloží zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o zadavatelem požadované
kvalifikaci, pokud již nebyly v řízení předloženy.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Pokud dodavatel bude prokazovat jakoukoliv část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, bude
součástí nabídky i čestné prohlášení poddodavatele, prokazující splnění základní a profesní způsobilosti
poddodavatelem a rovněž písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Zadavatel může v nabídce nahradit konkrétní doklady předložením čestného prohlášení. Zadavatel
doporučuje k prokázání kvalifikace využít předvyplněný formulář nabídky „Prohlášení
dodavatele“, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
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TECHNICKÉ PODMÍNKY

Veškeré technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast ve veřejné zakázce, a
to v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou
nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Obecně platné pravidlo:
Pokud Výzva k podání nabídky či kterákoliv z částí zadávacích podmínek obsahují požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné
veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude
mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost
navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských
standardů.
Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu
plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř.
nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody
(postupy).
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Splněním předmětu plnění veřejné zakázky je absolutní splnění Obchodních podmínek zadavatele
specifikovaných ve vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou a nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Účastníkem doplněný vzor smlouvy je v nabídce předkládán jako Návrh smlouvy.
Účastník je oprávněn provádět doplnění vzoru smlouvy pouze na místech vyznačených, zejména je
povinen doplnit své identifikační údaje a nabídkovou cenu, která je předmětem hodnocení. Do vzoru
smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny barevně „
“. V opačném
případě může být nabídka účastníka vyřazena a může být z další účasti ve veřejné zakázce vyloučen.
Účastník je povinen doložit k návrhu smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v této
dokumentaci. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy, včetně příloh, je pro účastníka závazný.
Požadovanými přílohami jsou veškeré přílohy, u kterých zadavatel výslovně neuvádí, že nejsou povinnou
součástí nabídky. Vymezenými přílohami, které mohou být zadavatelem označeny jako přílohy v nabídce
nepovinné, jsou přílohy, které má zadavatel k dispozici, a které jako součást smlouvy přikládá sám.
Povinné přílohy smlouvy předložené v nabídce jsou:
•

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet.

Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, či jiná osoba na základě titulu, který není
patrný z dokladů předložených v nabídce, bude součástí nabídky platná plná moc nebo jiný doklad
prokazující uvedený titul.
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REGISTR SMLUV

Dodavatel podáním své nabídky bere na vědomí, že uzavřená smlouva bude se všemi zákonem
požadovanými přílohami zveřejněna dle platných právních předpisů (na profilu zadavatele, v registru
smluv).
V případě, že má dodavatel za to, že v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku poskytuje zadavateli
obchodní tajemství, je dodavatel povinen označit informaci za obchodní tajemství již v okamžiku podání
nabídky zadavateli.
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PLNĚNÍ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele.
Za poddodavatele se považuje osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla nebo která má k
provádění díla poskytnout určitá práva. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu této
dokumentace č. 1 formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“, v němž popíše poddodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat - s uvedením druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné
zakázce.
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě, uvede tuto skutečnost
prostřednictvím stejného formuláře.
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OBSAH A FORMA NABÍDEK

Účastník (dodavatel) může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky ani předložení více variant v rámci jedné nabídky.
Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického
nástroje, v českém jazyce. Elektronická nabídka bude obsahovat veškeré dokumenty požadované
zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídky musí být podány ve stanovené lhůtě. K nabídkám podaným po uplynutí stanovené lhůty zadavatel
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nepřihlíží.
Zadavatel účastníky žádá o sestavení nabídky v tomto členění:
1) Formulář nabídky – „Prohlášení dodavatele“, řádně a pravdivě vyplněný doklad, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Doklad bude obsahovat veškeré relevantní
údaje, předepsané ve formuláři „Prohlášení dodavatele“ (příloha č. 1 tohoto dokumentu).
Pozn.: Účelem formuláře nabídky „Prohlášení dodavatele“ je zjednodušení zpracování nabídky a
posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ve výběrovém řízení, proto zadavatel doporučuje jeho
použití. Dodavatel může formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“ nahradit v nabídce jinými
rovnocennými doklady. Formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“ není uzamčen pro jakékoliv
obsahové změny, zadavatel však doporučuje, aby dodavatel formulář upravoval pouze v nutném
rozsahu.
2) Návrh smlouvy, řádně vyplněný na všech vyznačených místech (identifikační údaje účastníka,
nabídková cena v předepsané struktuře a další předepsané údaje), podepsaný osobou oprávněnou
jednat za účastníka. Vzor smlouvy je součástí zadávacích podmínek.
3) Přílohy smlouvy - v rozsahu specifikovaném ve vzoru smlouvy (oceněný položkový rozpočet –
výkaz výměr)
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely veřejné zakázky rozumí celková cena za plnění předmětu zakázky, která
bude stanovena absolutní částkou, uvedenou ve formuláři nabídky „Prohlášení dodavatele“ (příloha č. 1
tohoto dokumentu) a podepsaném návrhu smlouvy.
Nabídková cena této veřejné zakázky bude stanovena ve formě celkové ceny v Kč bez DPH, samostatně
uvedené DPH a celkové ceny v Kč včetně DPH.
Při stanovení nabídkové ceny musí vzít účastník v úvahu veškeré náklady, práce, služby, dodávky a činnosti,
jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu zakázky v jeho plném rozsahu dle této dokumentace.
• Nabídková cena bude uvedena v Kč.
• Účastník stanoví nabídkovou cenu celkovou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v položkovém rozpočtu/výkazu výměr.
• Oceněný položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo jsou povinnou součástí předkládané nabídky.
• V případě dodavatele z jiného členského státu (který v nabídce neuvádí DPH, neboť není povinen
ji odvést) tak musí zadavatel zohlednit DPH, kterou sám odvede. Výpočet DPH provede zadavatel
sám a přičte ji k ceně bez DPH uvedené v nabídce.
• Nabídková cena je předmětem hodnocení v kritériu: Nabídková cena v Kč bez DPH
Možnosti překročení nabídkové ceny:
Možnosti vyplývají z přiložených obchodních podmínek (Příloha č. 2 - Smlouva o dílo – vzor).
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. budou zasílány prioritně v elektronické podobě prostřednictvím
zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
Vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele.
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PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 30. 3. 2021 v 10,00 hodin
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Sraz účastníků prohlídky před hlavním vchodem do budovy školy na adrese: Základní škola a Mateřská
škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín
Kontaktní osoba: Mgr. Adrian Kuder, telefon: 604 920 452, e-mail: kuder.a@zscsa.cz
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PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka se podává výlučně v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje, v českém jazyce. Elektronická nabídka bude obsahovat veškeré dokumenty
požadované zadavatelem v této dokumentaci.
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_11.html
Elektronický nástroj zadavatele je shodný s profilem zadavatele.
Bližší informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://www.ezak.cz/ včetně návodu
k použití (uživatelské příručky) a kontaktu na uživatelskou podporu. Zadavatel sděluje, že podané nabídky
jsou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu.
Pro podání nabídky musí být dodavatel v elektronickém nástroji registrován.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
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7. 4. 2021 v 10,00 hodin

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 7. 4. 2021 v 10:01 hodin.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené
lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.
Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.
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ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta není stanovena.
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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
• Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnocení nabídek bude provedeno zadavatelem ustanovenou komisí.
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OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel si vyhrazuje oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího
řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel si absolutně vymezuje níže uvedené požadavky, které je účastník povinen dodržet
a akceptovat.
1) Podané nabídky a další v rámci veřejné zakázky poskytnuté doklady se účastníkům nevrací.
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2) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat informace uváděné účastníky v jejich nabídkách.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit.
4) Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve veřejné zakázce, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů
spojených s účastí v této veřejné zakázce nese účastník sám.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění zadávacích podmínek, zejména opravit
chyby či opomenutí v těchto zadávacích podmínkách, ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel si
v důsledku provedené změny či doplnění zadávacích podmínek vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit
lhůtu pro podání nabídek.
6) Veškeré materiály, instalovaná zařízení a technologie a dodávky užité při plnění předmětu veřejné
zakázky musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR.
7) Dodavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zadavatele, poskytovatele
dotačních prostředků a oprávněných orgánů státní správy, kontrolu dokladů souvisejících
s projektem.
8) Dodavatel se zavazuje umožnit technickému dozoru stavebníka vstup do objektu a na pozemky
dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu průběhu realizace dodávky.
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PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Příloha č. 1 – Formulář nabídky – Prohlášení dodavatele – vzor
Pozn.: Účelem formuláře nabídky „Prohlášení dodavatele“ je zjednodušení zpracování nabídky a
posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ve výběrovém řízení, proto zadavatel doporučuje jeho
použití. Dodavatel může formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“ nahradit v nabídce jinými
rovnocennými doklady. Formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“ není uzamčen pro jakékoliv
obsahové změny, zadavatel však doporučuje, aby dodavatel formulář upravoval pouze v nutném
rozsahu.
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo - vzor
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace komplet
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

V Bohumíně
Mgr. Adrian Kuder, ředitel

Ing. Jiří
Kovačík

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Kovačík
Datum: 2021.03.25
14:12:34 +01'00'

Ing. Jiří Kovačík, osoba pověřená zadavatelem
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