Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2,
Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 411

Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

Dodávka čisticích prostředků na rok 2020

Předmět zakázky :
(služba/dodávka/stavební práce)

Čisticí, dezinfekční, prací, hygienické a úklidové prostředky do školy a
školní jídelny dle specifikace
(viz příloha č. 1 – Zadávací dokumentace)

Datum vyhlášení zakázky:

26. 11. 2019

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Sídlo zadavatele:

Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)

RNDr. Ing. Rostislav Halaš
582 301 402
halas@rg.prostejov.cz

IČ zadavatele:

44159960

DIČ zadavatele:

zadavatel není plátcem DPH

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Kateřina Hebelková – vedoucí školní jídelny
582 301 422,
hebelkova@rg.prostejov.cz
Ing. Jana Cesarová – ekonomka školy
582 301 412,
cesarova@rg.prostejov.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data
zahájení a ukončení příjmu, vč.
času)
Popis předmětu zakázky:

Datum zahájení: 26. 11. 2019
Datum ukončení: 10. 12. 2019 ve 12:00 hodin
Minimální požadavky na zakázku (viz. Příloha č.1 - Zadávací dokumentace).
Nabídka (zakázka) bude obsahovat pro účely vyhodnocení jen vybrané druhy
zboží dle přílohy č. 2 – Krycí list k podání cenové nabídky (.xls).
Uchazeč podá pouze úplnou nabídku na dodávku požadovaných druhů zboží
uvedených na krycím listu v plném rozsahu. Nabídka, která nebude formálně
bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky ze zadávací dokumentace a této
výzvy), bude vyřazena a nebude hodnocena.

Celou zakázku může realizovat i více uchazečů současně.
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:

200.000 Kč bez DPH (242.000 Kč včetně DPH)

Typ zakázky (nadlimitní,
podlimitní či malého rozsahu)

Zakázka malého rozsahu ve zvláštním režimu

Lhůta dodání (zpracování zakázky/
časový harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky)

Výběr dodavatele bude realizován a oznámení o výsledku bude všem uchazečům
odesláno do 18. 12. 2019.
Smlouva o dodávkách zboží bude podepsána nejpozději do 31. 12. 2019.
Předmět zakázky (zboží) bude dodáván průběžně, dle objednávek do školy nebo
školní jídelny zadavatele.

Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Platnost smlouvy začíná nejdříve 1. 1. 2020 a končí 31. 12. 2020. Zboží bude
dodáváno průběžně, dle objednávek do školy nebo do školní jídelny zadavatele.
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu
zadavatele:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
Nabídka bude obsahovat pro účely vyhodnocení jen vybrané druhy zboží podle
přílohy č. 2 – Krycí list = cenová nabídka.
Jednotlivé nabídky, které budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném
znění a se zadávacími podmínkami zadavatele, budou hodnoceny podle těchto
hodnotících kritérií: nabídková cena.
Jako nejvýhodnější bude zvolena nabídka s nejnižší cenou.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a zadavateli podána v písemné
formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout do
fakturace předmětu dodávky včetně dopravy do sídla školy.

Součástí písemné nabídky musí být čestné prohlášení uchazeče, že se uchazeč
předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného
výběrového řízení (viz příloha Čestné prohlášení). Další požadavky jsou
specifikovány v zadávací dokumentaci.

Uchazeč uvede kromě ceny i další nabízené výhody, zejména možnost
poskytnutí náhradního plnění v roce 2020 a v jaké výši.
Uchazeč do cenové nabídky uvede i garanci na uvádění data expirace
dodávaných čisticích prostředků a garanci na dodání bezpečnostních listů
k výrobkům, u kterých jsou tyto náležitosti vyžadovány.
Uchazeč v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků
souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejího obsahu tak, jak je, v registru smluv v
souladu se zákonem č. 340/2016 Sb. (zákon o registru smluv), příp. na webových
stránkách zadavatele a tuto skutečnost bere na vědomí.
Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených v nabídce výhradně pro potřeby tohoto poptávkového řízení.

Výzva k podání nabídek včetně všech příloh je zveřejněna na webových
stránkách školy na záložce „výběrová řízení“: www.rg.prostejov.cz

Zveřejnění výzvy:

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny
také v samostatné zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky – cenová nabídka
Čestné prohlášení
Smlouva o dodávkách zboží

V Prostějově dne 26. 11. 2019

RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy

