Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice

Zadávací dokumentace
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice jako veřejný zadavatel vyzývá k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Multimediální jazyková učebna
1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli:
Název veřejné zakázky:
Multimediální jazyková učebna
Číslo veřejné zakázky:
06/2017
Identifikační údaje o zadavateli
název:
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
sídlo:
náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice
IČ:
48161161
Kontaktní osoba:
jméno:
Ing. Bohuslav Nepovím
telefonní kontakt:
773 309 913
e-mail kontakt:
nepovim@spspas.cz
Místo plnění veřejné zakázky:
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice,
náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice
Doba plnění veřejné zakázky
09 - 11/2017
Forma zadávacího řízení:
veřejná zakázka malého rozsahu
2. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit
výši nabídkové ceny.
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu kupní smlouvy. Cena věci včetně
DPH, uvedená uchazečem v návrhu kupní smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s dodáním věci popsané v této
smlouvě. Překročení ceny vč. DPH je možné jen při změně sazeb DPH.
3. Technické podmínky
Technické podmínky jsou uvedeny v příloze k zadávací dokumentaci „Technická specifikace –
Multimediální jazyková učebna“. Požadovaný termín dodání věci je uveden v návrhu kupní smlouvy.
4. Požadavky na varianty nabídek
Varianty nabídek nejsou přípustné.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zájemci vyplní a ocení předložený soupis věcí (krycí list) a přiloží jej k návrhu kupní smlouvy.
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Součástí zadávací dokumentace je také návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu kupní
smlouvy. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla
předložena ve formě doplněného a uchazečem podepsaného návrhu kupní smlouvy, včetně příloh.
Formulář kupní smlouvy musí být použit bez výjimky. Uchazeč v tomto formuláři doplní data
o kupujícím a údaje o ceně věci. Obálka bude obsahovat listinnou formu nabídky, vč. doplněného
Návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1) podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
přílohy č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 a 2/6 – Krycí list č. 1 až 6, přílohu č. 3 – Čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů a přílohu č. 4 – Čestné prohlášení ke skutečnostem dle § 4b zákona
č. 159/2006 Sb. Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Multimediální jazyková učebna“, nápisem – „NEOTVÍRAT“

a obchodním jménem a adresou uchazeče. Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné
manipulaci.
7. Požadavky na kvalifikaci
Základní způsobilost:
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, je-li dodavatelem právnická osoba,
musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, přičemž vzor čestného
prohlášení k možnému využití je přílohou této výzvy.
Profesní způsobilost:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti předložením následujících dokladů:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v kopii.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni, ke kterému mají být podány nabídky, starší 90
kalendářních dní.


Technická kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti předložením seznamu aspoň tří realizací
jazykových učeben nad 1 mil. Kč bez DPH za poslední tři roky.
9. Další práva zadavatele





Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů a dokladů.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro něj lhůtu.
Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích podmínek u
vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele nesplňovala zadávací
podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele
(účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení, účastník
vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vítězného dodavatele. Zadavatel může tento
postup použít opakovaně.





Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vítězný dodavatel, který splnil
zadávací podmínky, na písemnou výzvu odmítne poskytnout součinnost vedoucí k uzavření
smlouvy.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce potvrdil neexistenci překážky účasti v zadávacím
řízení dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, a to formou čestného
prohlášení. Zadavatel považuje toto prohlášení za dokument potřebný k posouzení splnění
podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vzor
čestného prohlášení k možnému využití nabízí zadavatel v příloze č. 4 této výzvy.
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Návrh kupní smlouvy
Krycí list 1 až 6
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor)
Čestné prohlášení ke skutečnostem dle § 4b zák. č. 159/2006 Sb. (vzor)
Technická specifikace – Multimediální jazyková učebna

V Pardubicích dne 17. 8. 2017

Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel školy

