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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na plnění veřejné zakázky

Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti k podlimitní veřejné zakázce na dodávku v režimu zjednodušeném
podlimitním, s názvem

ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ
VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA
VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“).
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (dále „IROP“). Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004338.

Vyhlašovatelem a realizátorem zadávacího řízení je:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Město Hodonín
Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Masarykovo nám. 53/1
Hodonín, PSČ 695 35 / Česká republika
00284891
CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:
Bc. Marcel Džuba
telefon: +420 518 316 326, e-mail: dzuba.marcel@muhodonin.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
MgA. Petr Drábek
telefon: +420 518 316 338, e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
(dále jen „zadavatel“)
Zastoupení v dané veřejné zakázce:

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
Hodonín, PSČ 695 35
00284891
CZ699001303
MgA. Petr Drábek
zmocněný zaměstnanec města Hodonína

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ
Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben
a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář
Informace o zadávacím řízení
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na dodávku
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení
Použité zkratky:
ZZVZ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD
Zadávací dokumentace
2.1. Klasifikace předmětu plnění dle CPV
CPV kódy
39113600-3
Lavice
39112000-0
Židle
39100000-3
Nábytek
39160000-1
Školní nábytek
39162000-5
Vzdělávací vybavení
48190000-6
Balík programů pro oblast vzdělávání
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 591 566,00 Kč bez DPH.
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2.3. Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova
Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář“ je poskytnutí
dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality
infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.
Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobiliáře, který bude umístěn v prostorách školy, zejména
v jazykových učebnách, učebnách informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, dále ve velkém kabinetu
a kabinetu fyziky a chemie.
Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této veřejné zakázky.
Popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, dokumentaci
(Příloha č. 1 ZD), soupisu prací a dodávek (příloha č. 2 ZD), resp. v návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD),
jež jsou jako přílohy nedílnou součástí Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍN PROHLÍDKY
3.1. Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky v těchto termínech:
a) Předpokládaný termín zahájení:
listopad (11) / 2020
b) Předpokládaný termín dokončení: leden (01) / 2020
3.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: město Hodonín, lokalita sídliště Rudolfa Filipa, ulice Vančurova, prostory ZŠ
Vančurova, parc. č.: st. 5963/1 v k.ú. Hodonín

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍSTUP ČI POSKYTNUTÍ ZD
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami.
Zadávací dokumentace obsahuje:
• obchodní a technické podmínky;
• požadavky na prokázání splnění způsobilosti a technické kvalifikace;
• požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
• podmínky a požadavky na zpracování nabídky;
• způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;
• dokumentaci, která specifikuje předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky;
• soupisem prací a dodávek s výkazem výměr,
• požadavky na elektronickou komunikaci.
Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení:
na profilu zadavatele (https://profily.proebiz.com/profile/00284891),
a na www stránkách města Hodonín (https://hodonin.eu/vismo/verejne-zakazky.asp??p1=84132).
Listinná forma zadávací a projektové dokumentace nebude poskytnuta.
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5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné
listiny musí být přeloženy do jazyka českého s tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného
překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). Nabídka bude doručena elektronicky
prostřednictvím systému JOSEPHINE, a to ve lhůtě pro podání nabídek.
5.1. Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: do 05. 10. 2020 v 10:30:00 hodin
5.2. Místo pro podání nabídek:
• Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 ZZVZ a vloží
ji do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/cs/.
• Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek
se rozumí podání nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání
nabídky. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání nabídek je sekunda.
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/cs/) dle požadavku Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy
k účasti) a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh. Veškeré informace
k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci.
5.2. Datum a čas otevírání nabídek (dešifrování nabídek)
Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
dne 05. 10. 2020 od 10:30 hodin, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ.
Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.
5.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 60 kalendářních dnů a začíná
běžet dle § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž
řídí stavění zadávací lhůty.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Podrobná specifikace na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci (viz příloha
č. 1 této Výzvy k účasti).
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní,
a) základní způsobilost,
b) profesní způsobilost,
c) technické kvalifikační předpoklad.
Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a technickou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
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7. PRAVIDLO PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH za celý předmět plnění této VZ „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových
učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení –
Mobiliář“.
Pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedena v zadávací dokumentaci (Zadávací dokumentace, příloha
č. 1 této Výzvy k účasti).

Seznam příloh Výzvy k účasti:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této Výzvy k účasti.

V Hodoníně, dne 16. 09. 2020
MgA. Petr Drábek
administrátor veřejných zakázek
město Hodonín
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