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Yýzva k podání nabídky

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

o,Nabídka na dodávku a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy
F. L. Čehkovského, Strakonice,, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chetčického 555"

Zekladní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezemí 1280, jako zadavatel, vyhlašuje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakáaek v podmínkách ,ryěsta Strakonice a
v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. usnesení .4./P7./.{r0./6
ze dne II. 5.2016,výzvl o veřejnou zakizku malého rozsahu:

,,Dodávka amontážšatních skříněk pro žáky Základníškoty F. L. Čehkovskóho,
Strakonice, J ezerni 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555,,

l. Zadavatel zakázky

Základníškola F. L. Čehkovského, Strakonice, Jezerní 1280
Sídlo: Jezemi 1280, 386 01 Strakonice
79stoupená: ředitelkou školy Mgr. Kolesovou Jaroslavou
IC: 47 25 5897, DIC: CZ47 25 5897
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č. í.17683621/0300
Sídlo: Jezemí 1280, 386 01 Strakonice
Tel..: 380 429 351, mobil 739 054 044

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Pelák Miloslav, mobil 725 I20167

2. Předmét zakázky lvymezení plnění zakázl<yl

Předmět plnění veřejné zaká.zkyz
Předmětem plnění veřejné zakazky je výběr dodavatele na dodávku amontáů šatních skříněk
pro 336 žáků, Zák\adní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerni 1280, odloučené
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pracoviště Chelčického 555 a to tak, aby stav odpovídal aktuální legislativě v oblasti ochrany
veřejného zďraví azétroveŤvýznamné přispěl ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

V nabídkové ceně budou promítnuty následující v.Ýstupy:
- šatní skříňky do šaten pro 336 žáktt
- patrovátrojskříň qíška minimálně 1800 (max.: 1900) x šířka 900 x hloubka 50

cm
- hrarry opatřené ABS plastovou páskou, na soklu
- do každé skříňky vloženaokapávací miskapro umístění vlhké obuvi, vkaždé

skříňce bude jedna polička spodní a2háčky na zavěšení oblečení
- dveře opatřeny celokovovými závésy, úchýkou a kvalitními vestavěnými zátlky,

součástí dodávky budou i náhradní klíče v celkovém počtu 3 najednotlivou
skříňku
dvířka budou na vnější straně opatřena samolepicími čísly v posloupnosti 1 - 336
konstrukce zajísíi dokonalé větrání skříněk
materiál: laminované desky
dezén: přírodní dřevo buk
cena včetně dopravy, umístění na místo a montáže

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájeni: I. 8. 2016
Ukončení: 12.8.2016
Místo plnění: Zakladni škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezemí 1280,

odloučené pracoviště Chelčického 555

4. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena byla stanovena na základé kontrolního rozpočtu zakázky ve výši
Kč 390.000,-bezDPH.

5. Podmínky účasti y zadáyacím řízení

5. 1 Prokáz ání základních kvalifikačních p řed pokladů

Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání
(živnostenský list - ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního rejstříku - ne starší 90 dnů).

http://www.zsflc.cz
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5.2 Čestná prohlášení
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkari výzvy a že si před
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že
podmínky výzxy respektuj e.

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.

5.3 Cenová nabídka
Cena musí bYt v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakazky v Kč bez DPH,
v}še DPH musí bý vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH.
Cena uvedená vnabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. Vpřípadě
uzavíeni smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejqiše přípustná.

5.4 Doba záru'ky
Požadované zánučni podmínky na předmět veřejné zakazky včetně délky zéručrlt lhůty: 36
měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakánky. Běh zaruční doby
bude upřesněn ve smlouvě o dílo.

5.5 Reference o realizovaných akcích
Uchazeč uvede sezrum realízovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních
pěti let a jejich finanční rozsah.

5.6. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Uchazeč předloží certifikát o zdravotni nezávadnosti použitých materiálů a návod na údržbu
skříněk. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče.

5.7 Návrh smlouvy o dílo
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzaťení smlurmího vztahu
s vítězem zadávaciho řízeru /obsah smlouvy tvoří mimo podstatných náležitostí hlavně
kompletní cena za provedení veřejné zakézky, přesné platební podmínky, konkrétní místo
plnění, smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním dílal.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzotové smlouvy uchazečem v rámci
přípravy návrhu smlouvy:

1/ doplnění identifikačních údajů uchazeěe lč1.1l
2i doplnění části předmětu plněni lč1.2l
2l doplnění ceny zadílo lč1.3l
3/ doplnění podpisu oprár,něného zástupce uchazeče * datum podpisu

6. Způsob hodnocení nabídek
Jedin;fm hodnotícím kritériem je nabídková cena díla včetně DPH.
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7. Místo a způsob podávání nabídek

Závazné nabídky vpísemné formě vjednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem
uchazeěe mohou uchazeči doručit osobně do kancelaře Základní školy F. L. Čelakovského,
Strakonice, Jezemí 1280, nebo poštou na adresu sídla zadavaíe|e. Rozhodujíci pro zařazeni
nabídky do zaďávacího íízeni je příjmové razítko zákIaďru školy s uvedením data, hodiny a
minuty přij etí nabídky.

Nabídky budou doručeny v uzaťené obálce s označením jména uchazeče a nápisem:
o,Nabídka - Dodávka amontážšatních skříněk,o'NEOTVÍRAT na adresu ZŠ r'rČ Jezemi
1280,386 01 Strakonice

8. Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: 30. 5. 2016 v 9.00 hod
Otevírání'obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

9. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
Il zrušit zadáni veřejné zakazky (výzvu) bez udéní důvodů a nevrátit žáďnémll, zuchazeětt
podanou nabídku,
2 l odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z př edIožených nabídek,
3/ před rozhodnutím o ýběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeěi
v nabídce,
4l neuzavíít příslušnou smlouvu,
5/ dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakazky.
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

10. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprárměné osoby a otiskem razítka a
opatřena proti manipulaci sešitím celé nabídky.
Pokud uchazeě nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na internetových
stránkách zadavatele http://www.zsflc.czl a na www stránkách města
Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.
Případné bližší informace podá Mqr. Kolesová Jaroslava.



Jezemí 1280
380429358

Chelčického 555

3 804293 8 1

http://www.zsflc.cz

Prostory k umístění skřiněk v ZŠ Cheleického ul. si
základě teletbnické domluvy s p. Pelákem. mobil 725

Přílohy:

1x smlouva o dílo
1x krycí list nabídky
1x čestné prohlášení

Strakonice 16.5.2016

případný zájemce může prohlédnout na

120 167.
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