Zadavatel:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, příspěvková organizace
se sídlem: Hybešova 253/15, 602 00 Brno
IČO: 60555980
Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Vytápění a vzduchotechnika“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto
zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

I.

Identifikační údaje zadavatele a zástupce zadavatele:

Název zadavatele:

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Hybešova 253/15, 602 00 Brno

IČO / DIČ zadavatele:

60555980/CZ60555980

Statutární orgán:

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Michalíček, michalicek@vim-jmk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_154.html

II.

Předmět Veřejné zakázky

II.1.

Předmět plnění Veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky malého rozsahu je dodání, montáž a kompletace vytápění a
vzduchotechniky dle projektové dokumentace „D.1.4.1 Vytápění a vzduchotechnika“,
zpracované společností TEBISIONS s.r.o. (Příloha č. 3 této Výzvy).
Zadavatel upozorňuje, že předmětem této veřejné zakázky nejsou práce uvedené v bodě 12.
Technické zprávy projektové dokumentace.
Je-li kdekoli v jakékoli příloze této Výzvy k podání nabídek uveden přímý či nepřímý odkaz na
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Stránka 1 z 4

II.2.

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky malého rozsahu činí 920 000,- Kč bez DPH.

III.

Doba a místo plnění

Závazné termíny a místo plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v předloze smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy
k podání nabídek). Předpokládaný termín realizace je červenec a srpen 2022.

IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky
IV.1. Kvalifikace
IV.1.1

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění Veřejné zakázky. Splnění
kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel v nabídce předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel je kvalifikovaným pro plnění
Veřejné zakázky. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je přílohou této výzvy.

IV.1.2

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli před uzavřením smlouvy předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si
vyhrazuje právo ověřit informace uváděné dodavatelem k prokázání splnění kvalifikace.

V.

Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení

V.1.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

V.2.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

V.3.

Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou
vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

VI.

Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

VI.1.

Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_154.html . Dodavatel může podat
pouze jednu nabídku.

VI.2.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 1. 7. 2022, 10:00 hodin.

VI.3.

Nabídka bude předložena v následující struktuře:
a) řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 1 Výzvy
k podání nabídek),
b) vyplněná a oprávněnou osobou podepsaná smlouva o dílo (Příloha č. 2 Výzvy k podání
nabídek).

VI.4.

Požadavky na zpracování nabídky:
a) Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za realizaci předmětu plnění, a to v Kč bez DPH
(dále jen „nabídková cena“). Účastník vyplní příslušná pole smlouvy o dílo včetně nabídkové
ceny.
b) Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná (s
výjimkami stanovenými v předloze smlouvy). Účastník výběrového řízení je povinen do
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nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci
Veřejné zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.
c) nabídka (smlouva o dílo) musí být podepsána účastníkem výběrového řízení nebo
statutárním orgánem účastníka výběrového řízení nebo jinou osobou prokazatelně
oprávněnou zastupovat účastníka výběrového řízení, v takovém případě doloží účastník
výběrového řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce,
d) pokud účastník nemá uznávaný elektronický podpis, zašle prostřednictvím elektronického
nástroje sken podepsaného čestného prohlášení a smlouvy. Na výzvu zadavatele předloží
originály těchto dokumentů.
VII.

Obchodní a platební podmínky

VII.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazné smlouvy o dílo (Příloha č. 2
Výzvy k podání nabídek).
VIII.

Prohlídka místa plnění

VIII.1. Doba a místo prohlídky místa plnění
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení
dodavatelů s místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Zájemci o prohlídku
informují zadavatele o účasti na prohlídce prostřednictvím zaslaného mailu na adresu
michalicek@vim-jmk.cz
Termín prohlídky místa plnění:

dne 27. 6. 2022, v 10:00 hod.

VIII.2. Způsob vyjasnění případných dotazů
Ústní odpovědi zadavatele nebo zástupce zadavatele uvedené v průběhu prohlídky místa plnění
na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní
charakter a nejsou pro výběrové řízení Veřejné zakázky závazné.
Pokud z prohlídky místa plnění vyvstane potřeba vysvětlení dokumentace výběrového řízení, je
dodavatel oprávněn postupovat podle bodu X.1. Výzvy k podání nabídek. Pouze písemné
vysvětlení dokumentace výběrového řízení má závazný charakter.
IX.

Ostatní ustanovení

IX.1.

Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek vysvětlit, změnit nebo doplnit
podmínky výběrového řízení obsažené ve Výzvě k podání nabídek, vč. jejich příloh.

IX.2.

Dodavatelé mohou písemně požadovat vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost
o vysvětlení dokumentace výběrového řízení musí dodavatelé zasílat v písemné formě
v elektronické podobě k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 0 Výzvy k podání nabídek
e-mailem
nebo
prostřednictvím
elektronického
nástroje
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_154.html

IX.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,
b) uveřejnit vysvětlení, změnu nebo doplnění výzvy, vč. jejich příloh a přesného znění žádosti,
na profilu zadavatele,
c) požadovat, aby účastník výběrového řízení objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady,
d) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení; nabídky, které
byly zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny,
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e) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu,
IX.4.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v tomto výběrovém řízení.

IX.5.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.

IX.6.

V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat
v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady
podle § 6 zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na ustanovení zákona, užijí
se ustanovení zákona pouze přiměřeně.

Přílohy:
Příloha č. 1

Čestné prohlášení

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

Příloha č. 3

Projektová dokumentace „D.1.4.1 Vytápění a vzduchotechnika“, zpracovaná
společností TEBISIONS s.r.o.

V Brně dne 21. 6. 2022

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, příspěvková organizace
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