Obec Smilovice
Smilovíce 13

739 55 Smilovíce u Třince
Dle seznamu

č.j. 468/72. 5/2019
Sp. zn. 407/2019

Výzva k podání nabídky více zájemcům
Názevzakázky:
"Vybavení školy - nábytek"

Dle vnitřních předpisů obcea dle zákonač. 134/2016Sb"o zadáváníveřejných zakázek,ve znění
pozdějších předpisů (dálejen "zákon"),zadavatel ObecSmilovice si Vásdovoluje vyzvat k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázkumalého rozsahu na dodávky. Jednáse o veřejnou zakázku
malého rozsahu, kteráje zadávanámimo režim zákona, ustanovení zákonase užijí v přiměřeném
rozsahu. Uchazeč se při zpracování nabídky musí vždy řídit požadavky zadavatele obsaženými
v zadávacích podmínkách a rovněžustanoveními příslušných obecnězávaznýchnorem.
l. Identifikační údaje zadavatele
Názevzadavatele:
Sídlo zadavatele:

Obec Smilovice
Smilovice 13, 739 55

IČ:

00576905

DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

není plátcem DPH

Ing. Miroslav Sikora, starosta

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Sikora, Mgr. Jana Dybová

e-mail:
telefon:

ou-smilovice@smilovice.cz
558 694 522, 591 143 352

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel této výzvy s názvem: "Vybavení školy - nábytek", požaduje dodání nábytku do základní
školy, na adrese Smilovice č. 164.

3. Předmět a místo plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázkyjedodávkanábytkuv Základní školea Mateřská školeSmilovice,Fr/dek-Místek,
příspěvková organizace, se sídlem na adrese Smilovice č.p. 164, 739 55 Smilovice, obecSmilovice,
a o dle uvedených požadavků v příloze.
4. Zadávací dokumentace

Kompletní dokumentace včetně příloh, jsou zveřejněny na úřední desce a PROFILU ZADAVATELE
v elektronické podobě: htt s://www. rofilzadavatele. cz/ rofit-zadavatele/obec-smilovice 1072,
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázkyje: 300000KčbezDPH.
Uvedená předpokládaná hodnota je nejvýše přípustná a nepřekročítelná !!!
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Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, ale
uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne. Uchazeč předloží podepsaný návrh
smlouvy k dodávce, která bude zpracována v souladu s podmínkami výzvy s uvedením min.
36 měsíční záruční lhůty a servisních podmínek i sankcí při neplnění termínu dodávkyve výši 0,5%
z celkové částky zakázky (dle vlastní nabídky) za každý den prodlení. Požadovaná dodávka je součástí
projektu: "Rozšíření školy a přístavba tělocvičny ve Smilovidch", který je realizován za finanční
podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále smlouva bude zahrnovat ustanovení
o zpřístupnění dokladůspojených s plněním zakázkypro případnou kontrolu, udržitelnost projektu je
10 let od jeho ukončení.
6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle výkazu výměr a celkovou nabídkovou cenu, kterou uvede
i v krycím listu zakázkys uvedením cen v Kč bez DPHa s DPH.
Nabídka bude dále obsahovat údaje o uchazeči:

obchodní jméno uchazeče, právní forma (a. s., s. r.o., fyzická osoba apod.)
statutární zástupce,
sídlo uchazeče,
číslo telefonu a faxu, příp. e-mail,

jméno pracovníka pověřenéhojednáním ve věciveřejné zakázky,
bankovní spojení a číslo účtu,
údaje a podklady požadované ve výzvě,
nabídkové ceny v členění uvedeném ve výzvě,
doba plnění,

seznam realizovaných projektů za poslední 3 roky,
jestliže dodavatel považuje některéjím poskytované informace za obchodní tajemství, musí
to ve své nabídce vysloveně uvést,
podepsaný návrh smlouvy.

K nabídce bude přiložen podepsaný a doplněný návrh kupní smlouvy včetně příloh.
Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že
dodavatelje vázáncelým obsahem nabídky po celou dobu běhuzadávací lhůty,tj. do 28. 8. 2019.
7. Doba plnění zakázky a omezení
Přepokládaný termín započetí provádění akce: 13. 8. 2019
Konečný závazný termín pro dokončení : do 28. SRPNA 2019.
8. Místo, způsob a doba pro podání nabídek

Lhůta začíná běžet po dnu doručení výzvy a končí dne 12.8.2019 v 11 00 hod. Nabídky lze doručit buď
osobně nebo poštou na adresu: Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55. Nabídka bude zpracována
v českém jazyce v písemné formě, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude
odevzdánav listinné podobě i v elektronické na CD nosiči. Veškeréčásti nabídky by měly být spojeny
a o spojení tvořit jeden celek. Nabídka uchazeče se podává v uzavřené obálce s výzvou

"NEOTEVÍRAT!"Tatoobálkabudezřetelně označenanápisem:"Vybavení školy- nábytek".
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9. Kvalifikační předpoklady
a)

Základnízpůsobilost

Uchazeč^musí být způsobilýdle předpokladů stanovených v úst. § 74 zákona.Základní kvalifikační

předpoklady seprokazují předložením kopií dokladůdleúst.§ 75odst.l zákona,příp. pře'ďlože"mm
podepsanéhočestnéhoprohlášení o základní způsobilosti, kteréje přílohou.
b)

Profesní způsobilost

Profesní kvalifíkačm předpoklady dle úst. § 77 zákona se prokazují předložením kopií výpisu

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, příp. předložením podepsaného"čestného
prohlášení o profesní způsobilosti, kteréje přílohou tétovýzvy.

Zadavatel^vyhrazuje možnostsi v průběhuzadávacího řízení vyžádatpředložení originálůnebo

úredně"ověřených-kop"dol<ladů °základní a profesní ZPŮS°bilosti.Uchazeč,se kterým"má'byt
uzavřena. smlouva (vítězný "c.hazeč)'jePMÍnen !)ředWím ^^řením předložit zadavatelioriginály
.

neboúředněověřenékopiedokladůprokazujících tytozpůsobilosti.

Dodavatel může při prokazování splnění způsobilosti předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovanýchdodavatelůdle§ 228zákona,a tovelhůtěproprokázánízpůsobilosti,přičem7tento

výpis^nahrazuje prokázání základní a profesní způsobilostidle § 74a § 77 zákonav tom rozsahů

vpkém.,údaje uvedenéve.výpisu ze seznamu kvalifíkovaných dodavatelů pokrývají požadavky

zadavatele naprokázání profesní způsobilosti proplnění veřejné zakázky.Zadavatel přijme-výpi~s'ze

seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému mábýtprokázánosplnění kvalifikace, není výpisze
seznamu starší než 3 měsíce.

10.Technické kvalifikační předpoklady

Uchazečpředloží seznammin.3 zakázekobdobnéhocharakterua finančního plnění min.15000.- Kč
bezDPH,kterérealizovalzaposlední 3 rokys uvedením předmětu, výšezakázkyv Kčbez-DPH"roku^

názvuzakázky,uvedením odběratelskéfirmy.

'

---.'. --'

11. Hodnocení nabídek

Zadavatelhodnotípředloženénabídkypodlezákladníhohodnotícího kritériaekonomickévýhodnosti:
celková nabídková cena bez DPH-váha 100 %

Prohodnocení nabídek budepoužito stanovení pořadí dle hodnoty nabídek, kdemánejvhodnější

nabídkaminimálníhodnotu.Nejvýhodnějšínabídkoujeta,kteráseumístila na'prvním místě,přičemž

hodnocenabudecenabezDPH(vpřípadě, ženabídku podáneplátceDPH,hodnocenybudou"

konečné).

12. Závěrečná ustanovení

Zadavatelsivyhrazujeprávodoplnit,čiupřesnitnabídku,vyloučituchazeče,jehožnabídka nesplnila
požadavkyzadavateleuvedenév zadávacích podmínkách, nebojehožnabídka obsahujemimo'řádně

nízkou nabídkovou cenuvevztahuk předmětu veřejné zakázky.
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Informace či jiná doplnění včetně hodnocení i výběru uchazeče budou zveřejněny na PROFILU
ZADAVATELE.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
uváděné uchazečem v nabídce.

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat
o smlouvě a upřesnit její konečnéznění.

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení do doby
uzavření smlouvy zrušit.

Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si obec vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.

Nabídky musí být doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do
hodnocení nabídek. Uchazečmůžepodatjenjednu nabídku, variantní řešení se nepřipouští.
Podmínkou pro hodnocení nabídky je termín dokončení prací nejpozději do 28. 8. 2019, který musí
být uveden v návrhu smlouvy včetně sankce za nedodržení termínu ve výši 0, 5% z celkové částky
zakázkyza každýden prodlení.

Nabídky ani jejich části se dodavatelům nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu, a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek
výzvy. O výběru nejvhodnějšího návrhu rozhodne komise určená starostou obce.
Prohlídka místa plnění je stanovena dne 7. 8. 2019 v 10 hodin se srazem před vchodem do obecního
úřadu Smilovice 13, 739 55.

Přílohy: jsou zveřejněny na profilu zadavatele: htt s://www. rofilzadavatele. cz/ rofilzadavatele/obec-smilovice
1.

1072,

Krycí list

2. Čestnéprohlášeni
3. Projektovádokumentace - výkresy
4.

Výkaz výměr -xls

Ev. c. 30/2019

Ve Smilovicích dne 2019-07-31

Sňato dne:

Ing. Miroslav Sikorav. r.
starosta obce

Vyvěšenodne: 31. 7. 2019
/

Souběžnězveřejněno dálkovýmpřístupem.

^-^_

"otisk razítka"

Odpovědnáosoba: RenátaLasotová

OBEC

OBECNÍ Ů^^

'. ?.." (LOVÍCE

Srn i lovlee
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