Příloha č. 1

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek
název zakázky: Opravy podlahovin 2020_07

1.

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka Dodávka a nalepení podlahovin na chodbách školy, v kabinetě a vybraných
třídách.
Doba a místo plnění zakázky
Doba: Dodavatel bude plnit zakázku průběžně v období od 29. 7. 2020 do 31. 3. 2021
Místo: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
2.

Základní a profesní způsobilost uchazeče (dodavatele)




3.

Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 zákona o veřejných zakázkách předložením prosté kopie:
výpisu z obchodního rejstříku nebo dokladu o oprávnění k podnikání v oboru předmětu zakázky, tj. např.
živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku, apod. v rozsahu odpovídajícím předmětu této výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií.
Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona o veřejných zakázkách a Prohlášení uchazeče,
že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení a že
souhlasí s podmínkami výzvy a zadávací dokumentace. Další požadavky jsou specifikovány v zadávací
dokumentaci (viz příloha č. 3 této výzvy - v elektronické podobě je k dispozici na www.rg.prostejov.cz).

Lhůta pro podání nabídky

Uchazeč doručí nabídku do 21. července 2020 do 12:00 v písemné podobě poštou nebo osobně na sekretariát na
adresu: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov.

4.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za celkovou nabídku v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a uvede
ji v krycím listu, příp. uvede další nabízené výhody, např. možnost poskytnutí náhradního plnění v roce 2020 a 2021
atd. (viz Příloha č. 2 – krycí list) :
Nabídková cena včetně DPH bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout do fakturace předmětu
dodávky včetně daně a dopravy a bude stanovena jako nejvýše přípustná; její výši lze měnit jen v případě změn
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace. V průběhu realizace nebude zadavatel akceptovat požadavky
na dodatečné navýšení cen. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
Pro účely výběrového řízení ocení uchazeč každou vybranou položku zvlášť (třída, chodba, kabinet - viz příloha
technická specifikace).
5.

Platební podmínky

Zadavatel nebude v průběhu plnění poskytovat zálohy. Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu za
jednotlivé průběžné vyfakturované objednávky bankovním převodem po obdržení faktury.
Splatnost faktury bude min. 14 dní ode dne doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného
dokladu.
6.

Smluvní podmínky
1

Každý uchazeč o zakázku předloží zadavateli předvyplněnou Smlouvu o dílo na dodávky prací včetně materiálu a to na
celý předmět zakázky. Tato smlouva bude podepsána osobou, oprávněnou uzavírat smluvní vztahy jménem dodavatele
a dodána ve dvou vyhotoveních.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Uchazeč musí ve Smlouvě akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky, která
měla být dodána, za každý byť i jen započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
Dále bude ve Smlouvě akceptováno to, že uchazeč (dodavatel) v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z
veřejných prostředků souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejího obsahu tak, jak je, na webových stránkách zadavatele
a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon o registru smluv a tuto skutečnost bere na vědomí.
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější, budou předložené Smlouvy podepsány i zadavatelem a jedno
vyhotovení bude zasláno zpět dodavateli společně s vyrozuměním o výsledku podané nabídky nebo bude dodavatel
vyzván k podpisu smlouvy u zadavatele (objednatele).
7.

Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídky se podávají písemně v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy nebo názvu či
jména a příjmení uchazeče, dále adresou uchazeče, na kterou je možné nabídku případně vrátit.
Dále musí být na obálce uveden název nabídky s uvedením výzvy:
„NABÍDKA – Opravy podlahovin 2020_07 - NEOTVÍRAT“.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotevírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.
- Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Všechny listy nabídky musí být pevně svázány v jednom celku, očíslovány a zabezpečeny proti neoprávněné
manipulaci s výjimkou podepsané Smlouvy ve dvou vyhotoveních.
8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace včetně
technických parametrů), bude vyřazena a nebude hodnocena. Ostatní nabídky budou ohodnoceny podle nabízené ceny.
Jako nejvýhodnější bude zvolena nabídka s nejnižší nabízenou cenou (a splněnými všemi požadovanými parametry
z výzvy a zadávací dokumentace).
9.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za
důvěrný.
Uchazeč v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejího
obsahu tak, jak je, na webových stránkách zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon o
registru smluv a tuto skutečnost bere na vědomí.
Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v nabídce výhradně pro
potřeby tohoto poptávkového řízení.

Příloha č. 4 - Příloha zadávací dokumentace - Technická specifikace a položková cena
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