Základní škola Strakonice
Dukelská 166
Naše značka:

Vyřizuje:
Mgr. Václav Vlček

Datum:
5. srpna 2014

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu
„dodávka a montáž 340 ks šatních skříněk pro I. stupeň
v rekonstruovaném krčku“
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu
s usnesením Rady města Strakonice č. 4102/2014, ze dne 16.7.2014 výzvu k podání
nabídky malého rozsahu na realizaci akce:
„dodávka a montáž 340 ks šatních skříněk pro I. stupeň v rekonstruovaném krčku“

1. Zadavatel zakázky
Základní škola Strakonice, Dukelská 166
sídlo: Dukelská 166, 386 01 Strakonice
zastoupená: ředitelem školy Mgr. Václavem Vlčkem
IČ: 47255838, DIČ: CZ-47255/838
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 5539-291/0100
tel.: 383 313 231
fax: 383 324 535
kontaktní osoba
ve věcech technických: Mgr. Václav Vlček
ve věcech organizačních: Mgr. Václav Vlček

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 340 ks šatních skříněk velikosti výška 160 cm, hloubka 50 cm, šířka vnitřní ( mezi dvířky ) 30 cm. Uvnitř bude 1 police, pod
kterou se budou ukládat boty do plastové přihrádky a nahoře bude tyčka s 3 háčky na šaty a
sáček s tělocvikem, jmenovka. Zámek vestavěný s klíči, které bude možno při ztrátě bez
problémů vyrobit a nahradit + centrální klíč. Povrchová úprava – fosfátování + práškový lak,
korpus v odstínu šedé, barvy dveří veselé, alespoň 4 varianty barev ( červená, modrá, zelená,
žlutá ), aby se skříňky mohly stavět stylem „lentilky“. Materiál – kvalitní ocelový plech tl. 0,8
mm ( výztužné prvky 1 mm ), výztuha dveří proti násilnému vniknutí. Skříňky požadujeme
na nízkých plných podstavcích, nikoliv na nožičkách. Požadujeme horní i dolní odvětrání.
Skříňky dvoubuňkové. Požadujeme informace o pozáručním servisu.

3. Doba a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení: 10.10.2014
Ukončení: nejpozději 17.10.2014
Místo plnění: ZŠ Strakonice, Dukelská 166.

4. Podmínky účasti v soutěži o zakázku
Nabídka uchazeče musí obsahovat
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč
zapsán ( kopie )
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci( kopie )
 uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy.

5. Způsob hodnocení nabídek
1) cena s DPH

-

100%

6. Předpokládaná cena
do 800 000,- Kč s DPH.

7. Základní požadavky na obsah smlouvy
Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem, resp. osobou,
která je oprávněna jednat.
Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě – předmět plnění dle. čl.
2 výzvy, cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky. V případě
prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,1% celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
odečíst od smluvní ceny.
Základní požadavky na platební podmínky:
- po převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít
náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 21 dní ode dne doručení faktury
objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např.
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody).

8. Místo a způsob pro podání nabídek
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem
uchazeče mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře Základní školy Strakonice, Dukelská
166 a to v dopoledních hodinách nebo poštou na adresu zadavatele. Rozhodující pro zařazení
nabídky do zadávacího řízení je zápis učiněný pracovníkem školy a opatřený razítkem školy
a podpisem pracovníka nebo razítko pošty.
Na obálce bude proveden záznam o přijetí zásilky – den a hodina přijetí.
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče
a nápisem: „ NABÍDKA - šatní skříňky – NEOTVÍRAT.“

9. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta končí: 20.8.2014 /13,00 hod.
Otevírání obálek : 20.8.2014 /14,00 hod.
Vyhodnocení: 20.8.2014 /15,00 hod.

10. Výhrady zadavatele
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů
podanou nabídku
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání
výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídce
- zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky
- zadavatel variantní řešení nepřipouští.

11. Ostatní podmínky a požadavky
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www.
dukelska.strakonice.cz Základní školy Strakonice, Dukelská 166, za účelem
možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.
Zadávací dokumentace je k vyzvednutí u ředitele školy.
Případné bližší informace lze získat od ředitele školy Mgr. Václava Vlčka, mobil: 607 652
337, e-mail: vaclav.vlcek@dukelska.strakonice.cz

Mgr. Václav Vlček
ředitel školy

Příloha: čestné prohlášení
krycí list nabídky

