Výzva k podání nabídky
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Název veřejné zakázky:
Číslo zakázky:
Zadavatel:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba, technický dohled:

„Unifikace el. napětí“
VZMR/3/2021
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
doc.MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D., ředitel
622 37 039
CZ622 37 039
doc. MgA Pavel Kopřiva PhD, kopriva@supss-ks.cz,
tel.: 739633700
Vladimír Fanta, fanta@supss-ks.cz, tel.: 739633702

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je unifikace elektrického napětí.
Specifikace zakázky:
Jedná se o komplex činností spojených s výměnou transformátoru (400 kVA, TS 35/0,4 kV)
který spočívá ve výměně transformátoru (nový nebo repasovaný) a vytvoření jistícího vypínacího bodu na pozemku školy včetně položení 15 m odpovídajících vodičů do země.
Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 450 000,00 Kč bez DPH.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění:
Zahájení prací: nejpozději 30. 06. 2021
Předání dokončené zakázky: nejpozději do 30. 09. 2021
Místo plnění:
Místem plnění/dodání je budova školy č.p. 56 Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
Kompletní nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále
(označeném ORIGINÁL). Smlouva a krycí list budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka.
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Nabídky budou podány osobním (v pracovní dny od 7:00 do 12:00 hod.) nebo poštovním podáním na
adresu: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, sekretariát, Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický
Šenov, v zalepené obálce s uvedením adresy účastníka a označené heslem:
NEOTVÍRAT „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Unifikace el. napětí“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.05.2021 v 10 hod.
Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:
1. návrh smlouvy včetně oceněného soupisu prací podepsaný oprávněnou osobou
2. vyplněný krycí list, podepsaný oprávněnou osobou
3. čestné prohlášení ke splnění kvalifikace podepsané oprávněnou osobou
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude pevně svázána tak, aby jednotlivé listy
nabídky nemohly samovolně ze svazku vypadnout.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v požadovaném členění a musí zahrnovat veškeré
náklady spojené s plněním zakázky. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách. Nabídková
cena bude stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná. V případě, že účastník není plátce DPH,
bude nabídková cena uvedena ve smlouvě pouze v Kč bez DPH.
5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Účastník může analogicky dle § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat
předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této Výzvy.
Základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona
Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní
způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1, písm. a) – e) zákona.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm.
a) zákona splňovat
i. tato právnická osoba,
ii.
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i.
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost:
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona
• výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy (Příloha č. 1). Návrh smlouvy účastník doplní
zejména o chybějící údaje.
Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit ani další doplňovat.
7. KRITERIA A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ NABÍDEK:
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené ve smlouvě.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové
ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku a právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo:


vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání
nabídek,



požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů,



ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů,

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,-- bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby kupní smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na
webových stránkách určených objednatelem.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje
se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu
výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně jejích změn a dodatků.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, doklady analogicky dle § 122
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odst. 3 písm. a) a b) zákona.
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah
části veřejné zakázky, který je požadován a specifikován ve Výzvě. Nabídky na dílčí plnění budou
posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.
Zadavatel se analogicky v souladu s § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Vzhledem k povaze a smyslu této veřejné
zakázky zadavatel nenalezl řešení, které by bylo možné použít a zároveň odpovídalo výše uvedeným
zásadám.
Vybraný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole.
Smlouva a krycí list musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.

V Kamenickém Šenově dne 14. 05. 2021

doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D., ředitel
Příloha č. 1: Návrh smlouvy
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Soupis prací
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

doc. MgA
Pavel
Kopřiva,
PhD

Digitálně
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