MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

č.j. MUBO/06424/2021/INV/Sl
V Bohumíně dne 15.04.2021

Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídek)

na dodavatele dodávek a stavebních prací
„ Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín“
Zadavatel
Zadavatel:

Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo:
Masarykova ul. 158, 735 81 Bohumín
IČO:
00297569
DIČ:
CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:
27-1721638359/0800
Telefon:
596 092 111
Datová schránka: u3kbfuf
Kontaktní osoba: Ing. Ptošková Jitka, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 242, e-mail : ptoskova.jitka@mubo.cz
Ing. Slívová Jana, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 196, e-mail : slivova.jana@mubo.cz

Adresa profilu zadavatele: https: //bohumin.ezak.cz/profile_display_2.html
Webové stránky zadavatele: https://www.mesto-bohumin.cz/
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím E-ZAK (dále jen
elektronický nástroj) dostupného na https://bohumín.ezak.cz
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem probíhá elektronicky.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
zadávacího řízení na dodávky a stavební práce v rámci zjednodušeného podlimitního řízení (dle §
53) zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným zákonem
v platném znění.
Projekt bude spolufinacován z prostředků Evropské unie - Integrovaný regionální operační
program
Evidenční číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013095

Druh zakázky:

část A stavební práce, části B a C dodávky
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Druh zadání:

zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 ZZVZ dělen na 3 části:
část A) stavební práce
část B) dodávka - interiér - vybavení učebny
část C) dodávka – IT vybavení
Účastník může podat nabídku na vybraný počet částí veřejné zakázky.
Smlouva o dílo a kupní smlouvy budou pro realizaci zakázky uzavřeny na každou část zakázky
samostatně.
Předpokládaná hodnota zakázky:
Část zakázky

cena bez DPH

A)

Stavební práce

1 639 285 Kč

B)

Dodávka - interiér - vybavení učebny

C)

Dodávka – IT vybavení

127 434 Kč
1 013 980 Kč

Celková předpokládaná hodnota

2 780 699 Kč

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Část zakázky

kód dle číselníku CPV

A)

Stavební práce

45000000-7

B)

Dodávka - interiér - vybavení učebny

39000000-2

C)

Dodávka – IT vybavení

30000000-9

Zadávací lhůta:

60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek

Variantní řešení se nepřipouští.
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „Vybudování multifunkční učebny a
zřízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín“ spočívající ve vybudování multifunkční
učebny, bezbariérového WC v 1.NP a zřízení přístupové rampy u zadního vstupu ZŠ Bezručova.
Součástí je vybavení interiéru učebny nábytkem včetně jeho instalace a potřebných rozvodů, dodání
PC a SW.
Podkladem pro zpracování nabídek veřejné zakázky, rozdělené na tři části, je projektová
dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná firmou ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava
- Slezská Ostrava, v 12/2019 a tato výzva.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro část A byl zpracován firmou ATRIS,
pro část Ba C firmou ATRIS.
Předmět nabídky - část A) Stavební práce
V původní sborovně, WC a úklidové místnosti bude provedena demontáž nášlapných vrstev podlah,
obkladů stěn, příček, otvorových výplní, zařizovacích předmětů, otopných těles a svítidel. V chodbě
v 1. NP bude provedena demontáž dveří.
Dále bude provedena demontáž stávajícího ocelového schodiště včetně stříšky a demontáž dveří u
zadního vstupu.
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Nově budou provedeny
- v učebně - podlaha, vyspravení omítek, akustický podhled, malby, rozvody elektro, montáž
otvorové výplně, svítidel, nátěr a zpětná montáž otopných těles.
- v místnosti WC a úklidové místnosti - dlažby včetně podkladních vrstev, vyspravení omítek,
obklady stěn, malby, rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, elektro, nátěr a zpětná montáž
otopných těles. Dále budou osazeny zařizovací předměty, sanitární dělící příčka, otvorové výplně,
svítidla.
- V chodbě v 1. NP bude provedena montáž dveří.
- rampa - ocelová konstrukce tvořená několikrát zalomenými schodnicemi, napojenými na konstrukci
vstupní podesty, doplněna o trubkové zábradlí a dále bude provedena nová stříška nad vstupem.
- V místnosti školníka bude proveden nový zvonek vč. rozvodů.
- Součástí jsou sadové úpravy ve dvorní části areálu.
Součástí zpracované nabídky pro předmět A) musí být mimo všechny definované činnosti
vymezené projektovou dokumentací i následující práce a činnosti:
- zhotovení dílenské a výrobní dokumentace
- akustický výpočet nově osazovaného podhledu včetně protokolu o výsledku měření doby dozvuku
- všechny odborné práce budou prováděny osobami oprávněnými a způsobilými s patřičnou
certifikací.
- se zadavatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky dodávané
na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace
- dodavatel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením prací
a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytyčením. Za jejich poškození nese zhotovitel plnou
zodpovědnost.
- doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou
dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem)
- zajištění zdokumentování fotodokumentací pozemků dotčených při realizaci
Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou
uvedeny do původního stavu (terén srovnán, zatravněn) do doby protokolárního předání stavby
vlastníkovi a uživateli.
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště (vč. hygienického zázemí), potřebného pro zhotovení
díla, zřízení odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady a se samostatným
měřením (stavební rozvaděč, podružný vodoměr).
- umístění kontejneru na staveništi o dostatečném objemu pro shromažďování odpadu ze stavební
výstavby. Tento kontejner bude průběžně vyprazdňován.
- zajištění odvozu vybouraných hmot, stavební suti a demontovaného zařízení vzniklých stavební
činností a předání oprávněným osobám, které provozují zařízení pro nakládání s odpady. Dodavatel
předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě pro nakládání s odpady dle zák.č.541/2020
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k přejímacímu a kolaudačnímu řízení (průběžně
k fakturaci).
- dodržení příslušných technických předpisů, technologických postupů, českých technických norem
a technických poznatků známých v době realizace díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a změny stavby před jejím
dokončením a vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace
- zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací - nutná koordinace
prací s ostatními dodavateli
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla.
- dodavatel zajistí odborné vedení stavby autorizovanou osobou a stálý dozor na stavbě
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob (vč. ohrazení rampy oplocením)
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných
pro stavební činnost
- vzhledem k zahájení prací za provozu školy zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s
bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi
- po celou dobu realizace prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi
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- pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v základní škole a budou se zdržovat pouze v místě
staveniště.
- při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. O
bezpečnosti práce a techn. zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví,
bude postupováno dle nař. vlády č. 591/2006 Sb.
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně pořízení protokolů
- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu. Doklady budou seřazeny ve
složkách se seznamem dokladů -5x
- doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních
prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších
předpisů - atesty, technické listy, doklady o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení,
certifikáty
- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení s razítkem a prohlášením
dodavatele, že dílo bylo provedeno v souladu s realizační PD – 5x (1x elektronicky)
Dodavatel neomezí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k objektu. Dále bude zajištěn průjezd
vozidel integrovaného záchranného systému, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel pro
dovoz obědů.
Před provedením dílenské dokumentace rampy se provedou výkopy pro základové patky.
Z důvodu nutnosti zachování provozu WC v II. NP bude provedeno napojení nového WC během
víkendu. Dveře u zadního vstupu budou vyměněny během víkendu vč. zapravení a začištění.

Předmět nabídky - část B) Dodávky - interiér - vybavení učebny
Dodávka vybavení učebny nábytkem včetně instalace zahrnuje rohový stůl učitele, stoly pro žáky,
stůl pro žáka - imobilní pracoviště, otočná židle pro učitele, židle stohovatelná pro žáky, textilní
nástěnky. Součástí je provedení obkladu stěn laminátovou dřevotřískou, dále dílenská a výrobní
dokumentace dodávaného vybavení.
Vybraný dodavatel k předání díla doloží Certifikát PEFC pro laminované dřevotřískové desky.
Předmět nabídky - část C) Dodávky – IT vybavení
Součástí dodávky jsou PC včetně SW - učitelská a žákovská licence, sluchátka s mikrofonem,
multifunkční tiskárna, tabule s interaktivním systémem, dodávka a montáž síťové infrastruktury
včetně zapojení. Dále provedení proškolení instalovaných zařízení a programů.
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
2.1 Doba plnění
Předmět nabídky - část A) stavební práce
Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací:
do 10 dnů od podpisu SOD
Dílčí termín dokončení rampy:
do 60 dnů od předání a převzetí staveniště rampy
Termín dokončení a předání díla:
do 77 dnů od předání a převzetí staveniště
Termín provedení sadových úprav
do 31.10.2021
Termín pro vyklizení zařízení staveniště
do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla

Předmět nabídky - část B) dodávky - interiér - vybavení učebny vč. montáže
Termín dokončení a předání dodávky
do 7 dnů od předání a převzetí pracoviště
(po ukončení stavebních prací učebny)
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Termín pro vyklizení učebny

do 2 pracovních dnů od předání a převzetí dodávky

Předmět nabídky - část C) dodávky – IT vybavení
Termín dokončení a předání dodávky
Termín pro vyklizení učebny

do 10 dnů od předání a převzetí pracoviště
(po ukončení montáže vybavení interiéru)
do 2 pracovních dnů od předání a převzetí dodávky

Dílčí termín dokončení rampy, termín předání dokončení stavebních prací a termíny předání
dokončení dodávek jsou v návrhu obchodních podmínek pod sankcí.
Koordinace stavebních prací:
Každý zhotovitel na staveništi je povinen poskytnout potřebnou součinnost dalším zhotovitelům a
vlastní práce zkoordinovat s pracemi ostatních zhotovitelů.
Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a dodávek, vyklizení staveniště, podepsání zápisu
o předání a převzetí stavby a dodávek ze strany budoucího vlastníka a provozovatele, předání
dokladů k vydání kolaudačního souhlasu a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích včetně
předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
2.2 Místo plnění - Česká republika, Bohumín, Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova
190 okres Karviná, příspěvková organizace, ul. Bezručova, čp.190
2.3 Prohlídka místa budoucího plnění
Prohlídka místa budoucího plnění se vzhledem k nevelkému rozsahu stavebních
prací nebude konat.
3. Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace
3.1 Dostupnost zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách zadavatele v elektronickém systému
E-ZAK dostupném na adrese: https: //bohumin.ezak.cz/profile_display_2.html
Součástí zadávací dokumentace jsou rovněž výkazy výměr obsahující soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, které stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace. Veškeré
požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace včetně příloh jsou pro dodavatele
závazné a musí být zahrnuty v nabídce.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací, jsou pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující výkazy výměr.
3.2 Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na webových stránkách zadavatele
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí žádost o vysvětlení
doručit alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK nebo elektronicky, zejména prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailu. V tomto
případě musí být žádost opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Obchodní a platební podmínky
4.1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy pro část předmětu veřejné zakázky A) v návrhu smlouvy o dílo,
pro část předmětu veřejné zakázky B) a C) v kupních smlouvách. Přílohy č. 5, 6 a 7 jsou součástí
zadávací dokumentace.
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4.2. Záruční podmínky
Záruka za dílo je stanovena:
- pro část A) na stavební práce - 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od dodavatele na
základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůty pro dodávky zařízení, na něž výrobce
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců.
- pro část B) na dodávku interiéru - vybavení učebny - 36 měsíců ode dne převzetí dodávky
objednatelem od dodavatele na základě oboustranně podepsaného protokolu.
- pro část C) na dodávku IT vybavení - min.24 měsíců nebo dle délky záruky poskytnuté výrobci
ode dne převzetí dodávky objednatelem od dodavatele na základě oboustranně podepsaného
protokolu.
4.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Provedené práce a dodávky části A budou hrazeny měsíčně na základě dílčích faktur - daňových
dokladů dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek do součtové výše 90 % celkové ceny j
včetně DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla a po úplném
odstranění všech případných drobných vad a nedodělků.
U částí B a C bude vystavena jedna faktura po předání dodávky, z které zadavatel může pozastavit
10% z celkové ceny díla vč. DPH v případě, že dílo bude převzato s nedodělky nebránícími užívání.
Zbývajících 10 % z celkové ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla a po úplném odstranění
všech případných drobných vad a nedodělků.
Splatnost faktury daňového dokladu se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
5. Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek
5.1. Technické podmínky
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, které
vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky
a služby, jejichž prostřednictvím jsou části předmětu veřejné zakázky jednoznačně popsány.
Zadávací dokumentace určuje technicky srovnávací standard dodávky. Zadavatel umožní pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.
Technické parametry, uvedené v projektové dokumentaci a výkazech výměr pro dodávky jsou
považovány za minimální, tz. musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být
předmětem nabídky zařízení a dodávka tento parametr alespoň splňující nebo zařízení či dodávka
lepších parametrů).
5.2. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena
- pro část A) stavební práce - bude zpracována a uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č.5)
v české měně jako cena nejvýše přípustná a platná do doby ukončení stavby a bude rozdělena na
cenu celkem bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH .
- pro část B) dodávky - interiér - vybavení učebny a část C) dodávky – IT vybavení - bude
zpracována a uvedena v návrhu kupních smluv ( přílohy č.6 a 7) v české měně jako cena nejvýše
přípustná a platná do doby ukončení dodávek a bude rozdělena na cenu celkem bez DPH, výši DPH
a celkovou cenu včetně DPH .
Dodavatel nabídkové ceny doplní pro příslušnou část předmětu nabídky do krycího listu nabídky –
příloha č. 1.
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Dodavatel je povinen zahrnout do ceny veškeré náklady na komplexní realizaci díla, vedlejší náklady
související s provedením dodávky a stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související
s plněním a zabezpečením činností definovaných v zadávací dokumentaci.
6.1. Výkaz výměr
Výkazy výměr (příloha č .8, 9,10) jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Dojde-li
k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací pro provedení stavby, jsou pro
stanovení nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
Dodavatel je povinen při oceňování:
- dodržet strukturu a členění dodávek a stavby
- dodržet obsahovou náplň jednotlivých částí výkazů výměr
6.2. Doklady prokazující nabídkovou cenu
Dodavatel doloží nabídkovou cenu
a) celkovou rekapitulací - t.j. soupisem položkových rozpočtů pro jednotlivé části předmětu nabídek
s uvedením celkové ceny bez DPH, výše DPH a ceny celkem s DPH a s uvedením celkové
nabídkové ceny ve shodném členění pro jednotlivé části předmětu nabídek
b) položkovými rozpočty pro jednotlivé části předmětu nabídek
7. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace dodavatelů
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona
pro všechny tři části předmětu nabídky
V nabídce dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o
základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona, datovaného a podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení (příloha č.2,3,4). Doklady předložené
k prokázání základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 53/4 zákona).
b) profesní způsobilost dle § 77 zákona
pro část A) stavební práce
Dodavatel prokáže profesní způsobilost:
- § 77/1 zákona – předložením výpisu z obchodního rejstříku
- § 77/2/a) zákona – dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky – s předmětem provádění staveb, jejich změn a odstraňování
pro část B) dodávky - interiér - vybavení učebny
Dodavatel prokáže profesní způsobilost:
- § 77/1 zákona – předložením výpisu z obchodního rejstříku
- § 77/2/a) zákona – dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky - s předmětem truhlářství, podlahářství
pro část C) dodávky – IT vybavení
Dodavatel prokáže profesní způsobilost:
- § 77/1 zákona – předložením výpisu z obchodního rejstříku
- § 77/2/a) zákona – dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky – s předmětem Velkoobchod a maloobchod nebo Výroba, instalace, opravy elektrických
strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení nebo Výroba elektronických
součástek, elektrických zařízení a opravy elektrických strojů nebo Služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské povahy.
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V nabídce dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení
(příloha č. 2,3,4), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškerá kritéria způsobilosti
požadované zadavatelem splňuje a doklady k prokázání profesní způsobilosti musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky
(§ 53/4 zákona).
c) technická kvalifikace dle § 79 zákona
pro část A) stavební práce
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79/2/a) zákona předložením seznamu
referenčních stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací
o min. finančním objemu 500 tis. Kč bez DPH za každou stavbu s uvedením ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
pro část B) dodávky - interiér - vybavení učebny
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79/2/b) zákona předložením seznamu
3 referenčních dodávek obdobného charakteru - vybavení interiéru nábytkem poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s min. nákladem 50 tis.Kč bez DPH za každou
dodávku včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou
osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
pro část C) IT vybavení
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79/2/b) zákona předložením seznamu
3 referenčních dodávek obdobného charakteru - dodávky PC a SW poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení s min. nákladem 300 tis.Kč bez DPH za každou dodávku včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
V nabídce dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení
(příloha č.2,3,4), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kritéria technické kvalifikace
požadované zadavatelem splňuje.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů podle §
75/1 zákona k prokázání základní způsobilosti, doklady k prokázání profesní způsobilosti a technické
kvalifikace – dle výše uvedeného. Kvalifikaci je možné prokazovat jednotlivými doklady, případně
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226-232 zákona) anebo výpisem ze systému
certifikovaných dodavatelů (§ 233-240 zákona), dále povinnost předložit doklad může dodavatel
splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, která umožňuje neomezený dálkový přístup.
Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné (§ 45 odst. 4 zákona).
Doklady budou předloženy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
8. Požadavky na zpracování nabídky dodavatele, obsah a forma nabídky
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce.
Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude potvrzena osobou (osobami) oprávněnou za
dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku nebo popřípadě statutárním
orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky dodavatele.
Předložená nabídka musí obsahovat:
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pro část A) stavební práce
a) identifikační údaje účastníka
- vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č.1 zadávací dokumentace opatřený razítkem a
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele
b) jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (vlastní nabídka) dle platných ustanovení
občanského zákoníku a této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele a opatřen razítkem
Návrh smlouvy o dílo bude zpracován minimálně v rozsahu přílohy č. 5 této zadávací dokumentace
(obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo – stavební práce)
c) prokázání kvalifikace podle požadavků uvedených v čl.7 Požadavky na prokázání a splnění
kvalifikace dodavatele (příloha č. 2 zadávací dokumentace)
d) položkové rozpočty v Kč (nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek) - příloha č.8
pro část B) dodávky - interiér - vybavení učebny
a) identifikační údaje účastníka
- vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č.1 zadávací dokumentace opatřený razítkem a
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele
b) jednostranně potvrzený návrh kupní smlouvy (vlastní nabídka) dle platných ustanovení
občanského zákoníku a této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele a opatřen razítkem
Návrh kupní smlouvy bude zpracován minimálně v rozsahu přílohy č. 6 této zadávací dokumentace
(obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy - dodávky - interiér - vybavení učebny)
c) prokázání kvalifikace podle požadavků uvedených v čl.7 Požadavky na prokázání a splnění
kvalifikace dodavatele (příloha č. 3 zadávací dokumentace )
d) položkové rozpočty v Kč (nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek) - příloha č.9
pro část C) dodávky IT vybavení
a) identifikační údaje účastníka
- vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č.1 zadávací dokumentace opatřený razítkem a
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele
b) jednostranně potvrzený návrh kupní smlouvy (vlastní nabídka) dle platných ustanovení
občanského zákoníku a této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele a opatřen razítkem
Návrh kupní smlouvy bude zpracován minimálně v rozsahu přílohy č. 7 této zadávací dokumentace
(obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy dodávky IT vybavení)
c) prokázání kvalifikace podle požadavků uvedených v čl.7 Požadavky na prokázání a splnění
kvalifikace dodavatele (příloha č. 4 zadávací dokumentace)
d) položkové rozpočty v Kč (nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek) - přílohač.10
9. Způsob hodnocení nabídek
Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo dvě nebo všechny tři části veřejné zakázky.
Zadavatel bude postupovat při výběru dodavatele pro každou část veřejné zakázky odděleně.
Kritériem pro hodnocení každé části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky veřejné zakázky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové
ceny bez DPH pro každou část samostatně.
10. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Nabídky na jednotlivé části předmětu budou podány prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele.
Žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem uveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a
končí dnem pro podání nabídek.
Adresa pro podání elektronických nabídek: https://bohumín.ezak.cz
Lhůta pro elektronické podání nabídek: 4.5.2021 do 10:00hod.
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Dodavatel zde vloží nabídkovou cenu a doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.
Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci
dodavatele. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podání nabídek včetně kontaktu
na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje jsou k dispozici na webové adrese
zadavatele https: //bohumin.ezak.cz/profile_display_2.
11. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek elektronicky bez
účasti dodavatelů, za přítomnosti k tomu oprávněných osob zadavatele.
Protokol o otevírání nabídek bude zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
12. Podmínky pro uzavření smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií všech dokladů v elektronické podobě včetně elektronických podpisů prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel je
povinen zjistit údaje o skutečném majiteli dle § 122 odst.4. Pokud tyto údaje nelze zjistit zadavatel
vyzve dodavatele k předložení dokladů o skutečném majiteli dle § 122 odst.5.
13. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit prostřednictvím profilu zadavatele uvedeného v úvodu této
zadávací dokumentace:
- vysvětlení zadávací dokumentace. V takovém případě se vysvětlení považuje za doručené
okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení
považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- oznámení zadavatele o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele
považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení. V takovém případě se oznámení o zrušení
zadávacího řízení považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele.
Odpovědné zadávání
Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem k povaze a
smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a environmentální
zadávání zapracovat do zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a kupní smlouvy viz příloha č. 12
zadávací dokumentace.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Přílohy č. 1 - Krycí list nabídky
č. 2 - Čestné prohlášení – pro část A) stavební práce
č. 3 - Čestné prohlášení – pro část B) dodávky – interiér – vybavení učebny
č. 4 - Čestné prohlášení – pro část C) dodávky IT vybavení
č. 5 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo – stavební práce
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č. 6 - Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy - dodávky - interiér - vybavení učebny
č. 7 - Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy – dodávky - IT vybavení
č. 8 - Výkazy výměr - stavební práce
č. 9 - Výkazy výměr - dodávky - interiér - vybavení učebny
č. 10 - Výkazy výměr – dodávky – IT vybavení
č. 11 - Projektová dokumentace
č. 12 - Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a
inovací
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