MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín
Čj.:MUBO/22399/2021/INV/Sl
V Bohumíně dne 24.5.2021

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti
v ZŠ Bezručova 190 Bohumín - pomůcky
Zadavatel: město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569, DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800,
tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100
Kontaktní osoba: Ing. Jana Slívová, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 196 e-mail: slivova.jana@mubo.cz
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 242 e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky zveřejněné v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín.
Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie - Integrovaný regionální operační
program
Evidenční číslo projektu:

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

Druh zakázky:

dodávky

Druh zadání:

zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota zakázky:

417.542,01 Kč bez DPH

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV je: Vzdělávací vybavení 39162000-5
Variantní řešení se nepřipouští.

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pomůcek do předmětů anglický jazyk,
matematika, fyzika, dějepis, vlastivěda, přírodopis a informační technologie.
Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je technická specifikace učebních
pomůcek a výkaz výměr.

Součástí zpracování nabídky musí být:
- doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací,
podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších
předpisů - atesty, doklady o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení, certifikáty,
návody v českém jazyce, záruční listy
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termín:
Termín předání dodávky pomůcek

do 20.9.2021

Splněním díla se rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů.
Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika, Bohumín, Základní škola a Mateřská škola
Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, ul. Bezručova, čp. 190 multifunkční učebna
III. Dostupnost zadávací dokumentace a pravidla pro vysvětlení zadávacích
podmínek
Zadávací dokumentace (dále jen ZD) je zveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém
systému E-ZAK dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k dispozici ke stažení
všechny přílohy této výzvy).
Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr obsahující technickou specifikaci učebních
pomůcek. Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace, jakož
jejích příloh, jsou pro dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce.
Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na webových stránkách
zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí žádost o
vysvětlení doručit nejpozději 4 pracovní dny 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.
IV. Požadavky na kvalifikaci
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Dodavatel předloží běžné kopie, níže uvedených dokladů:
- výpis z Obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)
- doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - pro tuto zakázku s předmětem
Velkoobchod a maloobchod
- seznam 3 referenčních dodávek obdobného charakteru (pomůcky pro základní
školy) za poslední 3 roky, s nákladem min. 200 tis. Kč bez DPH za každou dodávku
s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou
osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Dodavatel prokazuje kvalifikaci v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude zpracována do výkazu výměr (příloha č. 3 ZD). Ceny uvedené
účastníkem zadávacího řízení ve výkazu výměr musí obsahovat všechny náklady související
s předmětem dodávky.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného
předmětu zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě.
VI. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
VII. Podmínky pro zpracování nabídky
Platební podmínky
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou
fakturu po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě. Splatnost daňových dokladů
(faktur) se stanoví na 30 dní.
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD
Technické podmínky
Technické parametry, uvedené v technické specifikaci učebních pomůcek a výkazu výměr pro
dodávky jsou považovány za minimální, tzn. musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu
(tzn. musí být předmětem nabídky dodávka tento parametr alespoň splňující nebo dodávka
lepších parametrů).
Záruční podmínky
Záruka na dodávku pomůcek je stanovena na min.24 měsíců nebo dle délky záruky
poskytnuté výrobci ode dne převzetí dodávky objednatelem od dodavatele na základě
oboustranně podepsaného protokolu.
Požadavky na sestavení a podání nabídky
Nabídka a veškeré ostatní dokumenty budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a
podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou
osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče. Případné cizojazyčné
doklady budou obsahovat překlad do českého jazyka.
Účastník zadávacího řízení musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění
veřejné zakázky.
Nabídka musí být následovně seřazená a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD), kde budou uvedeny identifikační údaje účastníka
zadávacího řízení, nabídková cena.
2) Doklady k prokázání kvalifikace
3) Návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 ZD), který bude podepsán osobou oprávněnou za
účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího
řízení, jehož plná moc musí být v nabídce doložena)
4) Položkový rozpočet dodávky v Kč (je nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek
– výkazu výměr, příloha č. 3 ZD).

VIII. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu bez DPH a vloží doklady požadované
zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky na profilu
zadavatele v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 21.6.2021
v 15:00 hod.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek bez účasti veřejnosti.
Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického systému E-ZAK.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit prostřednictvím profilu zadavatele:
- 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 zadávání a
environmentálně odpovědné zadávání zapracovat do zadávacích podmínek viz příloha č. 4
zadávací dokumentace.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Přílohy ke stažení na stránkách města https://bohumin.ezak.cz
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Výkaz výměr + technická specifikace učebních pomůcek
Příloha č. 4 - Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání
a inovací

