Oznámení výběrového řízení
Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací podmínky“)
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č.137/2006
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Metodickým
pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MPZ) –
zakázky
malého rozsahu (ZMR).

Zadavatel:
Název zadavatele: Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a
Základní škola s.r.o.
Sídlo zadavatele:

Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

IČ:

252 72 501, nejsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat:

Eduard Kropáček, jednatel

E-mail:

hotelovaskola@chrudim.cz

Telefon:

+420 777 788 890

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

název zakázky:

,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními
pomůckami“
Název projektu:

Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:

1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093
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1) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a
Základní škola s.r.o.
Sídlo zadavatele:

Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

IČ:

252 72 501, nejsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat:

Eduard Kropáček, jednatel

E-mail:

hotelovaskola@chrudim.cz

Telefon:

+ 420 777 788 890

2) Název zakázky:
,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“
1. část veřejné zakázky 1. etapy projektu. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Realizace veřejné zakázky bude
spolufinancována ze zdrojů EU.

3) Druh zakázky: jedná se o dodávku vybavení učebních pomůcek.

4) Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 12. 2020 v 13:00 hodin. Všechny nabídky musí
být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

5) Místo pro podání nabídky:
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o., Víta
Nejedlého 482, 537 01 Chrudim, v sekretariátu školy v pracovní dny od 08:00 do 14:00
hodin.
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6) Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vybavení učebny - laboratoře učebními pomůckami pro
předmět fyzika a chemie. Specifikace předmětu veřejné zakázky je v samostatné č. 1 –
zadávací podmínky.
Součástí

všech

dodávek

musí

být

instalace

a

uvedení

do

provozu.

U všech dodaných zařízení musí být zajištěn záruční servis v ČR po dobu nejméně 2 let
ode dne uvedení do provozu a pozáruční servis v ČR po dobu nejméně 5 let ode dne
uvedení do provozu.

Specifikace předmětu veřejné zakázky je v příloze č. 1 – zadávací podmínky.
Zakázka bude rozdělena na 2 části:
1. učební pomůcky pro fyziku - 9 ks Moduly demonstrační fyzikální vč. zdrojů a měřáků
pro pokusy


položka číslo 1 z položkového rozpočtu z předmětu fyzika s termínem dodání do
26. 2. 2021

2. učební pomůcky pro fyziku a chemii


položky číslo 2 až 15 z položkového rozpočtu z předmětu fyzika a chemie
s termínem dodání až po vydání právního aktu, nejpozději do 31. 12. 2021.

Každá část bude rozdělena na samostatnou fakturu.

7) Kritéria hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč s DPH. Hodnocení
nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich
nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

8) Způsob jednání s účastníky:
Prohlídka místa realizace bude zájemcům umožněna dne 19. 11. 2020 v 08:00 hodin, na
adrese Palackého 47, 537 01 Chrudim.

3

9) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována dle zadávacích podmínek. Nabídka bude zpracována v českém
jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení
tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany
budou očíslovány.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude
zřetelně označena nápisem:
„NEOTEVÍRAT – ,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními
pomůckami“

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii (originál
svazku musí být označen na titulní straně: „ORIGINÁL“, kopie nabídky jako „KOPIE“).
Uchazeč vloží do nabídky CD nebo DVD, na kterém bude naskenovaná celá nabídka
(včetně kvalifikačních předpokladů a návrhu obchodní smlouvy) v elektronické podobě.

10) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Předložit položkový rozpočet vypracovaný na základě přílohy č. 1.
Nabídka musí být vypracována v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a musí
odpovídat strukturou a členěním položkovému rozpočtu.

11) Doba a místo plnění zakázky:
Zakázka bude realizována na adrese budovy školy: Palackého 47, 537 01 Chrudim.
Předpokládaný termín zahájení realizace dodávek: deset dní po podpisu smlouvy.
Předpokládaný termín dokončení dodávek 1.část:

26. 02. 2021

Předpokládaný termín dokončení dodávek 2.část:

31. 12. 2021
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Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné
prodloužení zadávacího řízení.

12) Vysvětlení zadávacích podmínek:
Podkladem pro vypracování cenové nabídky jsou tyto zadávací podmínky a její přílohy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávacími
podmínkami, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek,
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací podmínky a zveřejní ji na profilu
zadavatele, tam kde jsou umístěny zadávací podmínky. Změna bude provedena
písemnou formou.

Doplňující informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny
e- mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!). E-maily
budou zasílány na adresu hotelovaskola@chrudim.cz a v předmětu e-mailu bude
uvedeno „Žádost o doplňující informace k veřejné zakázce ,, Vybavení laboratoře
fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“.

Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny
nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce
zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po
doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce
zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek
nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky a zveřejní ji na profilu zadavatele, tam kde jsou
umístěny zadávací podmínky.
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13) Požadavky na prokázání kvalifikace:
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele
dle § 54 písm. a) a b) ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z
jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační
předpoklady požadované veřejným zadavatelem a to přesně:
a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licence. Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může
prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje
prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.

14) Obchodní podmínky:
Dodavatel do své nabídky přiloží jako samostatnou přílohu závaznou obchodní smlouvu
včetně položkového rozpočtu s cenami s DPH.

Dále smlouva musí obsahovat:
a. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
b. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se

k

realizaci

projektu

a

poskytnout

jim

při

provádění

kontroly

součinnost.

c. Dále musí být jednoznačně ve smlouvě uvedeno zajištění záručního servisu v ČR po dobu

nejméně 2 let ode dne uvedení do provozu a pozáruční servis v ČR po dobu nejméně 5
let ode dne uvedení do provozu.
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15) Závěrečná ustanovení:
-

Zadavatel může zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 84 ZVZ.

-

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel
nevrací.

-

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v
zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč
může o veřejnou zakázku ucházet.

-

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

-

Zadávací lhůta běží do 11. 12. 2020.

-

Podaný projekt prochází fázemi kontrol. V případě neschválení/ neobdržení
právního aktu výše zmiňovaného projektu ,,Laboratoř přírodních věd" reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093, si zadavatel vyhrazuje právo na odstoupení
od výběrového řízení (bez sankcí) z důvodu neposkytnutí dotace. Realizace
projektu je vázána na poskytnutí dotace Evropské unie.

Jestliže se v ZD objeví konkrétní název výrobku, výrobců, apod. tak se jedná pouze o příklad
možný. Dodavatel může dodat jiné rovnocenné řešení.

V Chrudimi dne 13. 11. 2020

……………………………………………..…
Eduard Kropáček
jednatel
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
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Příloha č. 1
Zadávací dokumentace

Rozpočet celkem 1. etapa včetně DPH
Cena s DPH:

Kč 986.554,--

Seznam a specifikace učebních pomůcek 1 . etapa.
Příloha tohoto Oznámení výběrového řízení I. etapa - soubor Excel s názvem:
,,Podrobný položkový rozpočet 1.etapa LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD - SPECIFIKACE“
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