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Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková
organizace

17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava Poruba

ZADÁVACí PODMíNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Změna systému provozu šaten

článek 1
Údaje o zadavateli

Údaje o zadavateli:
Zadavatel: Střední škola profesora Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková

organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem
13644319

Zastoupený:
IČO:

Článek 2
Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na provedení akce "Změna
systému provozu šaten", která se týká rekonstrukce šatních prostor, včetně dodávky šatních
skříní a jejich instalaci pro účely uložení svršků a obuvi žáků školy po dobu vyučování, když
součástí skříní bude elektronický čipový zámek. Vybraný dodavatel v rámci předmětné veřejné
zakázky malého rozsahu provede stavební přípravu stávajících prostor, tj. bourání dělících
příček, zhotovení nové podlahové krytiny, úpravu elektroinstalace a další související stavební
práce.

2. Předmět veřejné zakázky je vymezen dále v technické a výkresové části, které tvoří jako Příloha
č. 1,6,8-12 nedílnou součást těchto zadávacích podmínek

3. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky, místo a doba plnění zakázky jsou obsaženy
v zadávací dokumentaci, resp. ve smlouvě o dílo, která tvoří jako Příloha č. 4 nedílnou součást
těchto zadávacích podmínek a dále v technické a výkresové části.

4. Dodavatelé mohou po zadavateli požadovat vysvětlení obsahu zadávacích podmínek formou
písemných dotazů, a to nejpozději ve lhůtě čtyř pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit odpovědi na dotazy k obsahu zadávacích
podmínek na svém profilu.

Článek 3
Způsob výběru nejvhodnější nabídky

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejruzst
nabídková cena bez DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH.

2. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele
ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou. Písemná
výzva bude obsahovat informace a údaje, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru
zadavatele podstatné, nebo zadavatel uvede důvody, proč považuje nabídkovou cenu
dodavatele za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna
objektivními příčinami, a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami,
které má (nebo bude mít) dodavatel k dispozici. Případné zdůvodnění mimořádně nízké
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nabídkové ceny musí být doručeno zastupující osobě nejpozději do dvou pracovních dní, když
běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni převzetí písemné výzvy.

3. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů,
s nimiž bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů
losování. Losování se uskuteční za účasti dotčených dodavatelů, členů hodnotící komise, pokud
je stanovena, zástupce zadavatele a notáře, který průběh losování osvědčí notářským zápisem.
Notářský zápis bude tvořit nedílnou součást Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Termín
losování bude dodavatelům oznámen v dostatečném časovém předstihu tak, aby se účastníci
výběrového řízení mohli losování zúčastnit, nejméně však tři pracovní dny před uskutečněním
vlastního losování.

Článek 4
Kvalifikace a další požadavky zadavatele

Dodavatel musí ve své nabídce předložit nebo prokázat:
1. Prohlášení dodavatele dle vzoru uvedeného v Příloze Č. 1 těchto zadávacích podmínek. Toto

prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za
dodavatele.

2. Oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii - provádění staveb, jejich změn a
odstraňování nebo obdobné a Výpis z obchodního rejstříku, pokud je do něj dodavatel zapsán.
Informaci o tom, že dodavatel disponuje příslušným oprávněním k podnikání opravňujícího
splnit předmět veřejné zakázky a že je zapsán v obchodním rejstříku, uvede dodavatel do přílohy
Č. 3

3. Seznam minimálně tří realizovaných stavebních dodávek poskytnutých dodavatelem za období
posledních pěti let, kde budou uvedeny zakázky odpovídající předmětu veřejné zakázky, jejichž
celkový finanční objem dosáhl minimálně 2 mil. Kč bez DPH - seznam prací uvede dodavatel do
Přílohy Č. 5.

4. Vzorky výrobků určených k dodání, a to 1 ks modulu šatní dvojskříně, včetně elektronického
zámku zabudovaného ve dvířkách dvojstříňky (1 ks zámku), a to dle popisu uvedeného v Příloze
Č. 6 a 11 resp. 12. Dodavatelem předložené vzorky musí odpovídat popisu a konstrukčním
technickým požadavkům uvedených v technické a výkresové dokumentaci (tj. výkres s popisem
standardu u příslušné položky technické specifikaci). Nesplnění kteréhokoliv konstrukčního a
technického parametru nebo jeho části bude zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených
podmínek předmětného zadávacího řízení. Požadované vzorky předloží dodavatelé zadavateli
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek oproti předávacího protokolu o řádném převzetí
vzorků, a to v prostoru vrátnice hlavního vstupu do objektu zadavatele (viz čI. 1). Dodavatelé
jsou povinni svůj vzorek řádně označit tak, aby bylo patrné, kdo vzorek předkládá. Jako součást
nabídky vzorků budou v nabídce obsaženy všechny požadované listiny, informace a údaje (např.
technické listy, osvědčení nebo certifikáty k materiálům. Předložené vzorky budou dodavatelům
vráceny po ukončení veřejné zakázky. Dodavatelé jsou povinni poskytnuté vzorky převzít
nejpozději ve lhůtě tří pracovních dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po
dni zveřejnění rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Na
předložených vzorcích musí dodavatel prokázat následující parametry a požadavky zadavatele
celkovou kvalitu dodávaného zboží a detailní soulad předložených vzorků s požadavky podle
zadávacích podmínek, když se detailním souladem rozumí vzhled, funkčnost, kvalita a exaktnost
provedení, rozměry a tvary, použité materiály, konstrukční detaily, celková stabilita a
bezpečnost.

5. Listinu nebo doklad o tom, že dodavatel bude v rámci plnění předmětu veřejné zakázky
disponovat níže uvedeným strojním vybavením, a to
- Min. 1 stroj pro řezání a formátování plošného materiálu (ltd, dýhy, hpl, překližky, atd ...)
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- Min. 1 stroj - cnc fréza s olepem pro opracování a olepení dílů z materiálů (Itd, dýhy, hpl,
překližky, atd ...)
- Min. 1 stroj - abs olepovací stroj
- Min. 1 ks korpusový lis
- Min 1 stroj - vysekávačka plechu, laser na vypálení (vysekání) plechových dílců
- Min. 1 stroj - ohraňovací lis na tvarování plechových dílců
- Min. 1 stroj - svářecí stroj (nejlépe robot nebo podobný automat)
- Min. 1 ks zařízení (nejlépe linka) pro úpravu kovových díků práškovou úpravou kxt
Pokud dodavatel shora vyjmenovaným technickým zařízení nedisponuje, může tyto požadavky
prokázat prostřednictvím jiných osob, nebo dokladem, že takovým technickým zařízení bude
v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu disponovat (např. nájemní smlouva,
smlouva o výpůjčce apod.).

6. Seznam osob podílejících se plnění předmětu veřejné zakázky v tomto členění - vedoucí
zakázky, vedoucí montáže a manažer kvality. Osoby na těchto pozicích musí splňovat následující
minimální požadavky:
Vedoucí zakázky:
VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠvzdělání a 5 let praxe
Podíl na minimálně třech veřejných zakázkách obdobného charakteru, u nichž finanční objem
dosáhl objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH, a to pro každou samostatně.
Strukturovaný životopis, který bude obsahovat požadované informace zadavatele. Osoba na
uvedené pozici musí být vůči dodavateli v pracovněprávním nebo v obdobném postavení.
Strukturovaný životopis musí být podepsán uváděnou osobou a musí obsahovat informaci o
tom, že se dotyčná osoba bude na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
Vedoucí montáže:
VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠvzdělání a 5 let praxe
Podíl na minimálně dvou veřejných zakázkách obdobného charakteru (dodávky nábytku), u nichž
finanční objem dosáhl objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH, a to pro každou samostatně.
Strukturovaný životopis, který bude obsahovat požadované informace zadavatele. Osoba na
uvedené pozici musí být vůči dodavateli v pracovněprávním nebo vobdobném postavení.
Strukturovaný životopis musí být podepsán uváděnou osobou a musí obsahovat informaci o
tom, že se dotyčná osoba bude na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
Manažer kvality:
VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠvzdělání a 5 let praxe
Podíl na minimálně dvou veřejných zakázkách obdobného charakteru (dodávka nábytku,
stavební práce), u nichž finanční objem dosáhl objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH, a to pro
každou samostatně.
Strukturovaný životopis, který bude obsahovat požadované informace zadavatele. Osoba na
uvedené pozici musí být vůči dodavateli v pracovněprávním nebo v obdobném postavení.
Strukturovaný životopis musí být podepsán uváděnou osobou a musí obsahovat informaci o
tom, že se dotyčná osoba bude na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

Článek 5
Požadavky zadavatele na obsah nabídky

1. Součástí nabídky dodavatele musí být Prohlášení dodavatele dle čI. 4 těchto zadávacích
podmínek, resp. dle Přílohy Č. 1 a dále doklady a listiny vymezené v tomto článku. V případě, že
dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude takovou
skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a hodnocena.
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2. Dodavatel musí ve své nabídce respektovat rovněž přiložený návrh smlouvy vypracovaný
zadavatelem v souladu s těmito zadávacími podmínkami, včetně všech vyjmenovaných příloh
(např. oceněný položkový rozpočet, seznam poddodavatelů ad.). Návrh smlouvy tvoří jako
Příloha Č. 4 nedílnou součást těchto zadávacích podmínek a musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.

3. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a
v českém jazyce.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené
skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a
včas.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho
nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost,
a to ve lhůtě minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.

Článek 6
lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce na adresu zadavatele nejpozději do
21.06.2018 do 12:00 hodin. Obálka s nabídkou musí být označena takto:

2. Dodavatel musí svou nabídku doručit nejpozději buď osobně v pracovních dnech zadavatele,
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným př_epravcem zásilek. Za včasné
doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. V případě, že nabídka dodavatele bude
doručena po stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku nezařadit mezi
hodnocené nabídky. O této skutečnosti bude dodavatel zadavatelem písemně informován.

Článek 7
Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu

1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit.
2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se

dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o výběrovém řízení, a
to i v případech, kdy zadavatel řízení zruší.

3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky malého
rozsahu rozhodne nejpozději do 30 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po
dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy
vázáni. Běh této lhůty končí dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až
po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele.

5. V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen
uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 15 ti dnů od odeslání Oznámení rozhodnutí
zadavatele. V případě, že odmítne vybraný dodavatel se zadavatelem uzavřít smlouvu, má
zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí.

6. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli předložený návrh smlouvy a všechny její
přílohy v zapisovatelné (editovatelné) podobě, a to na základě požadavku zadavatele.
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7. Seznam příloh: Příloha Č. 1- Technická zpráva
Příloha Č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha Č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha Č. 4 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha Č. 5 - Prohlášení dodavatele
Příloha Č. 6 - Technická specifikace
Příloha Č. 7 - Seznam poddodavatelů
Příloha Č. 8 - Položková rozpočet
Příloha Č. 9, 10 - Rozmístění šatních skřínek budova Ba E
Příloha Č. 11, 12 - Specifikace jednotlivých šatních skřínek (dvojskříň a trojskříň)
Příloha Č. 13 a, b - Výkresová dokumentace

V Ostravě, dne ~. b . W 19
Stfednllkola prof. Zdeňka Matějlka

Ostrava-Porub ••
pllspěvková organizace

1'7. listopadu 1123170
708000STRAVA.PORUBA (7)
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