Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
(ve smyslu ustanovení § 6, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Název zakázky:

Dodávka elektrostolů do dílen odborného výcviku

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Zdroj financování:

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

21.6.2021

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad
Moravou, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

Mgr. Alena Kobidová, ředitelka školy
Telefon: 518 322 249
E-mail: oa@oaveseli.cz

DIČ zadavatele:

CZ00566438

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Ing. Věra Svobodová, ekonomka školy
518 390 190, svobodova@oaveseli.cz

Jedná se o dodávku zboží v rámci projektu Operačního
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pod názvem
„Implementace KAP JMK II“, s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

00566438

Ukončení příjmu nabídek: 9. července 2021 do 14:00
hod.
Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou na adresu
zadavatele nebo doručit osobně do sídla zadavatele –
sekretariát školy, I. patro budovy Obchodní akademie.
Provozní doba sekretariátu pro příjem nabídek: pondělí –
pátek v době 8:00 – 14:00 hod.
U všech nabídek je rozhodující datum a čas doručení
zadavateli. Nabídky podané po lhůtě budou automaticky
vyřazeny a vráceny. Nerozhoduje datum podání k poštovní
přepravě, ale datum doručení zadavateli.
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Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Předmětem zakázky je dodávka nového zařízení –
elektrostolů. Podrobná specifikace v Příloze č. 1
(Technická specifikace předmětu zakázky).

Kč 390 000,-- včetně DPH.
Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách.
Lhůta pro podepsání smlouvy s dodavatelem: do
23.7.2021. Požadovaná lhůta kompletního předání
předmětu zakázky je v termínu do 15.10.2021.
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad
Moravou, p.o., se sídlem Kollárova 1669, Veselí nad Mor.


Nabídková cena – 100 % váha. Pro hodnocení
bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez
DPH. Zadavatel nabídky, které splní veškeré
zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší
nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

 Čestné prohlášení uchazeče k doložení základní
způsobilosti podle §74 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.
 Prostá kopie Výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (prostá kopie) nebo prostá
kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
 Uchazeč doloží realizované veřejné zakázky
v uplynulých 12-ti měsících v rozsahu název
zakázky, investor a celková hodnota realizované
zakázky.
 Uchazeč musí být na předmět podnikání pojištěn
min. v rozsahu Kč 3 mil.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
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Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
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Nabídka nebude obsahovat návrh smlouvy (viz Další
podmínky pro splnění zakázky).
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídka musí být doručena v zalepené obálce v počtu
jednoho výtisku v českém jazyce, opatřená označením
obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení a razítkem,
nadepsaná názvem zakázky „Dodávka elektrostolů do
dílen odborného výcviku“ a nápisem „VŘ - NEOTVÍRAT“.
Jednotlivé číslované listy nabídky, včetně příloh, musí být
pevně spojeny tak, aby nebylo možno vyjmout jednotlivé
listy.
Dodavatel se zavazuje dodržet nabídnutou cenu po celou
dobu realizace zakázky, včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů souvisejících s plněním zakázky.
Dodavatel v nabídce přiloží rozpočet a částky na jednotlivé
elektrostoly a celkovou částku za dodávku. Nabídkovou
cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na
celé Kč.
Platba bude provedena po dodání, instalaci elektrostolů
v sídle zadavatele a zaškolení obsluhy v návaznosti na výše
uvedené lhůty dodání předmětu zakázky.

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového
řízení, případně výběrové řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy
o dodávce s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nejvhodnější.
Součástí dodávky je montáž elektrostolů, připojení ke
zdroji elektrické energie, provozní zkouška a zaškolení
obsluhy.
Po dobu záruky bude veškerý servis a s ním související
služby poskytovány bezplatně v místě sídla školy.
Minimální záruka je 24 měsíců.

Archivace dokumentů
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Prvotní doklady k této veřejné zakázce musí být jak na
straně zadavatele, tak dodavatele archivovány do
31.12.2033.
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Pravidla pro vysvětlení
zadávacích podmínek

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek –
dotazy zasílejte na emailovou adresu kontaktní osoby
zadavatele – svobodova@oaveseli.cz.
1) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat
písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2) 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.
3) Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění
požadavku podle odstavce 1, odešle zadavatel současně
všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy,
nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně
přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil oznámení otevřené výzvy.
4) Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel
poskytnout i bez předchozí žádosti. Odstavce 2 a 3 této
části se použijí obdobně.
5) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci
může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty
nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka,
která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha
doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje,
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných
účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu
tak, aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo
doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Veselí nad Moravou, dne 21.6.2021
Mgr. Alena Kobidová, ředitelka školy
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu dodávky
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podepsal
Mgr. Alena Digitálně
Mgr. Alena Kobidová
2021.06.21
Kobidová Datum:
11:35:30 +02'00'
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