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Výzva k podání nabídek 
 
 

Číslo zakázky   

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0005  

Název projektu: Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu 

Název veřejné zakázky: Dodávka hutního, spojovacího a elektro materiálu pro SOŠ a 
SOU Nymburk 

Předmět veřejné zakázky: Dodávka  

Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 

Název zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk 

Sídlo zadavatele: V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele,  

Ing. Jiří Hubálek, hubalek@copnb.cz  
Tel: 325 512 154 

IČ zadavatele: 14451026 

DIČ zadavatele: CZ 14451026 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Hubálek, hubalek@copnb.cz  
Tel: 325 512 154 
Veškeré dotazy k této výzvě je možné podávat jen elektronicky 
na uvedenou emailovou adresu. Zadavatel bude na tyto dotazy 
odpovídat průběžně, a to rovněž elektronicky do tří pracovních 
dnů. 

Lhůta pro podávání nabídek: Zahájení příjmu nabídek od 8. 4. 2013 v 8.00 hodin 
Ukončení příjmu nabídek dne 19. 4. 2013 v 10.00 hodin 
Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou 
nadále hodnoceny. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 330 578,51 Kč 

bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 1 – 

HUTNÍ MATERIÁL :    82.644,62 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 2 – 

SPOJIVACÍ MATERIÁL : 33.057,85 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část 3 – 

ELEKTRO MATERIÁL :  214.876,03 Kč bez DPH 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v každé své části 
stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková 
cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a 

uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu - podle § 12 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. – podle § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb. 
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Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky: 

Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 04. 2013 v 10:00, 
nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a 
nebudou dále hodnoceny. 

 Otevírání obálek s nabídkami bude realizováno 19. 04. 
2013 v 10.01 hodin. Při otevírání obálek mají právo být 
přítomni i zástupci uchazečů. Poté bude provedeno 
hodnocení nabídek a výběr dodavatele. Písemné oznámení 
o výsledku bude doručeno všem uchazečů, jejichž nabídka 
splnila požadované parametry..  

 Kupní smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne výběru 
dodavatele. 

 Zboží bude dodáno do sídla zadavatele do 30 dnů od 
podpisu Kupní smlouvy.  

Popis předmětu zakázky: Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí v souladu s § 98 

zákona, a to následujícím způsobem: 

 

V části 1 se jedná o dodávky specifikovaného hutního 

materiálu v rozsahu přílohy č.1 zadávací dokumentace. 

 

V části 2 se jedná o dodávky specifikovaného spojovacího 

materiálu v rozsahu přílohy č.2 zadávací dokumentace. 

 

V části 3 se jedná o dodávky specifikovaného elektro materiálu 

v rozsahu přílohy č.3 zadávací dokumentace. 

 

Uchazeč může podat cenovou nabídku pro více částí veřejné 

zakázky.  

Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela 

samostatná. Nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky 

budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách 

podaných v jiných částech veřejné zakázky. 

 

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní 

smlouvy, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 
Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je 
uvedeno v přílohách č. 1 - 3  - zadávací dokumentace. 

Místa dodání / převzetí 
nabídky: 

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné 
podobě na adresu Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk, do 
sekretariátu školy. 
 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena bez DPH (váha kritéria 100%). 
 
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy 
některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, 
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 
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Zadavatel požaduje možnost platby v jedné konečné 
úhradě vč. DPH. Ta bude provedena ve lhůtě splatnosti 30-
ti dnů ode dne převzetí zakázky na základě dodacího listu 
a předložení řádně vystavené faktury. 

 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace: 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

 Čestné prohlášení, že se uchazeč nepodílel na 
přípravě Výzvy 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek ani 
penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

 Kopie dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis či 
ověřená kopie nesmí být starší 90 dnů. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

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

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě 
v českém jazyce ve formátu A4. Požadavek na písemnou 
formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 
zadavatele a dodavatele, názvem projektu a nápisem 
„NEOTVÍRAT – výběrové řízení“. 
 
Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně 
svázány v jednom celku a číslovány postupnou řadou. 
Vyhotovení Kupní smlouvy bude dodáno v odděleném svazku. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

Vyplněný Krycí list nabídky ( příloha č. 4 ), který bude 
obsahovat: 

 Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, 
IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, 
kontaktní e-mail, telefon, webové stránky 

 Nabídková cena bez DPH i s DPH v české 
měně včetně nákladů na dopravu do sídla 
zadavatele. 

 Splněné požadavky na doložení základní a profesní 
kvalifikace dodavatele dle této výzvy. 

 Podepsaný návrh Kupní smlouvy, u které bude 
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v příloze specifikováno dodávané zboží - detailní 
obsah nabídky (typové označení a množství 
jednotlivých položek). Dále pak cena včetně dopravy a 
další podpora, kterou uchazeč případně nabízí. 

Povinnost uchovávat doklady 
a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, 
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 
2025. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 
zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty 
pro podání nabídek a končí 30 dnů od skončení lhůty pro 
podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější, je svojí nabídkou vázán až do podpisu Kupní 
smlouvy. 
 
Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.  
Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami 
uchazečů.  
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění 
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč 
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22  zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny  
bez DPH, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí bude 
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
Požadavky uvedené v zadávacích podmínkách jsou 
minimální, zadavatel umožňuje dodání požadované 
dodávky i ve vyšší kvalitě. 
 
Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. 
Veškeré náklady související s touto poptávkou nese 
uchazeč. 
 
Zadavatel stanovuje podmínku dodavateli řešit reklamace, 
záruční a servisní podmínky na adrese zadavatele (v místě 
plnění) na vlastní náklady. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, 
nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem  

 Nevracet podané nabídky 

 Odmítnout všechny nabídky 

 Nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této 
soutěži 

 Zveřejnit informace poskytnuté v nabídkách na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
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k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Jednat s uchazečem o smluvních podmínkách 

 Převzít dodávku, která bude řádně dodána dle 
smluvních podmínek 

 Převzít nové vybavení - nepřipouští dodávku použitého 
nebo repasovaného zboží 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek ani dílčí 
plnění. 

 Zadavatel požaduje jednorázovou fakturaci 
jednotlivých částí veřejné zakázky. 

Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Zájemcům, kteří nebyli zadavatelem přímo vyzváni k 
předložení nabídky, poskytne zadavatel zadávací dokumentaci 
včetně všech příloh na vyžádání e-mailem kontaktní osobě. 
Zároveň jsou všechny informace, tj. zadávací dokumentace 
včetně Výzvy k podání nabídek a příloh veřejně přístupné na 
webových stránkách školy:  
 
Nedílnou součástí jsou přílohy: 

Příloha č.1–3 položkový soupis poptávaného zboží 
Příloha č.4 – Krycí list nabídky 
Příloha č.5 – Smlouva o dílo  
Příloha č.6  - Čestné prohlášení uchazeče o splnění  
základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č.7 – Zadávací dokumentace 
 

 
 
 
 
 
 
V Nymburce dne  8. 4. 2013    Ing. Jiří Hubálek, ředitel školy 


