Město Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ: 00295892 / DIČ: CZ00295892
Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
Telefon: +420 554 706 111, Email: posta@mubruntal.cz
ID datové schránky: c9vbr2k
Web: http://www.mubruntal.cz
Komerční banka a.s., 190000525771/0100

Ná

Oznámení výběrového řízení
(Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace)
v rámci výběrového řízení pod názvem
„Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr dodavatele nábytku pro ZŠ“
1.

Identifikační údaje
zadavatele:

Název: Město Bruntál
Adresa: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ/DIČ: 00295892 / CZ00295892
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Statutární zástupce zadavatele: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál
Telefon: +420 554 706 360
E-mail: starosta@mubruntal.cz
Kontaktní osoba statutárního zástupce: Ing. Ivona Orságová, pracovník na podporu
podnikatelských aktivit a propagaci města
Telefon: +420 554 706 329, +420 702 177 696
E-mail: ivona.orsagova@mubruntal.cz

2.

Identifikační údaje
osoby smluvně
pověřené
zastoupením
zadavatele:

Webová adresa profilu zadavatele: http://profily.proebiz.com/profile/00295892
Zadavatel se při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením nechává smluvně
zastoupit jinou osobou. Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele není ve střetu
zájmů.
Osoba zastupující zadavatele na základě mandátní smlouvy a udělené plné moci (dále
osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele):
Název: ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o.
Kancelář: Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
IČ: 27768848 / DIČ: CZ27768848
Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Klusák Snopkova
E-mail: info@ceskyprojekt.cz
Telefon: +420 777 607 344.
Veškeré dotazy směřujte písemně a výhradně na osobu smluvně pověřenou
zastoupením zadavatele.

3.
4.

5.

6.

Název výběrového
řízení:
Identifikace
projektu,
registrační číslo
projektu:
Dotační
prostředky
Evropské unie:

Druh a režim
zakázky:

Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr dodavatele nábytku pro ZŠ
Síť školních podnikatelských inkubátorů
Registrační číslo projektu: „CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222
Projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ je předložen ke spolufinancování
v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, jenž je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního rozpočtu České
republiky a vlastních zdrojů.
Výběrové řízeni je zpracováno za podmínek respektovaní Metodického pokynu pro
oblast zadávaní zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „Metodicky
pokyn ZZ“), verze 4 s účinností od 1. května 2017.
Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), pokud není v zadávacích podmínkách dále
uvedeno jinak.
Druh dle předmětu plnění: zakázka na dodávky
Režim zakázky dle výše předpokládané hodnoty: zakázka na dodávky malého rozsahu
v souladu s bodem 6.3.2 Metodického pokynu ZZ, jejíž předpokládaná hodnota je
rovna nebo nižší než 2.000.000 Kč bez DPH v případně zakázky na dodávky nebo na
služby.

Druh výběrového řízení: otevřená výzva v souladu s bodem 7.1.1 a) Metodického
pokynu ZZ
7.

8.
9.

Zadávací
dokumentace
versus výzva k
podání nabídky:
Druh zadavatele:
Předpokládaná
hodnota zakázky:

10. Klasifikace
předmětu zakázky:

11. Specifikace
předmětu
výběrového řízení:

12. Doba a místo
plnění výběrového
řízení:

13. Dostupnost
zadávacích
podmínek:

Tato zadávací dokumentace je rovněž výzvou k podání nabídky.
Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) Zákona, tzn. územní
samosprávní celek.
Předpokládaná hodnota zakázky stanovená před zahájením výběrového řízení:
586.422,31 Kč bez DPH
Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je v souladu s § 16 Zákona zadavatelem
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do
předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě údajů a
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky odpovídá položce CPV kódu:
39160000-1 - Školní nábytek
39162000-5 - Vzdělávací vybavení
39162100-6 - Vybavení pro výuku.
Předmětem veřejné zakázky „Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr
dodavatele nábytku pro ZŠ“ je pořízení interiérového vybavení a nábytku školních
podnikatelských inkubátorů pro:
- Základní školu Bruntál, Školní 2
- Základní školu Bruntál, Okružní 38.
Předmětem plnění bude také doprava na místo plnění a montáž/instalace pořízeného
vybavení.
Bližší specifikace předmětu výběrového řízení je uvedena v:
Příloze č. 3 - Výkaz výměr (závazný dokument),
Příloze č. 5 – Specifikace předmětu plnění (závazný dokument).
Zadavatel stanovil pro plnění výběrového řízení následující termíny:
Termín ukončení plnění/dodání plnění: do 12-ti kalendářních týdnů od písemné výzvy
zadavatele k zahájení plnění předmětu výběrového řízení (předpokládaný termín
zahájení plnění – prosinec nebo leden 2020)
Místem plnění veřejné zakázky je Město Bruntál, budovy ZŠ Školní a Okružní
v Bruntále.
Zadavatel zahajuje toto výběrové řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Zadávací dokumentace včetně jejich příloh bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou
lhůtu pro podání nabídek.
Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh, této veřejné zakázky, je
k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na
adrese: http://profily.proebiz.com/profile/00295892

14. Lhůta pro podání
nabídky:

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh obsahuje tyto dokumenty:
Zadávací dokumentaci
Přílohu č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka výběrového řízení (vzorový
dokument)
Přílohu č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument)
Přílohu č. 3 - Výkaz výměr (závazný dokument)
Přílohu č. 4 - Kupní smlouva (závazný dokument)
Přílohu č. 5 – Specifikaci předmětu plnění (závazný dokument)
Přílohu č. 6 - Seznam významných dodávek (vzorový dokument)
Přílohu č. 7 - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci výběrového
řízení (závazný dokument)
Přílohu 8 – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument).
Účastník VŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s bodem 7.3.2 a) Metodického
pokynu ZZ, tzn., nesmí být kratší jak 10 kalendářních dnů.
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 16. listopadu 2020 a skončí dne 27.
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15. Podmínky pro
podání nabídek:

listopadu 2020 v 10:00 hodin.
Účastník VŘ může v rámci tohoto výběrového řízení podat nabídku písemně, a to
výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje pod
webovým odkazem https://josephine.proebiz.com/cs/.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické
formě, např. formou datové schránky.
Adresa profilu zadavatele: http://profily.proebiz.com/profile/00295892
Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické nabídky, pro registraci
dodavatele v elektronickém nástroji, nastavení elektronického nástroje apod. jsou
uvedeny v uživatelských příručkách na webové adrese:
http://files.nar.cz/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf
http://files.nar.cz/docs/josephine/cs/Technicke_naroky_sw_JOSEPHINE.pdf
či jiných uživatelských příručkách v aktuálním znění, zveřejněných pod webovým
odkazem https://josephine.proebiz.com/cs/.

16. Požadavky na
nabídky:

Bližší informace týkající se podmínek na elektronickou komunikaci jsou k dispozici
v Příloze č. 08 – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument).
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě, a to výhradně elektronickými
prostředky prostřednictvím elektronického nástroje na níže uvedené adrese. Zadavatel
nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě, např. formou
datové schránky.
Adresa elektronického nástroje:
http://profily.proebiz.com/profile/00295892
Úplná elektronická verze nabídky bude zpracována ve standartním elektronickém
formátu (.pdf, MS Office, apod.). Vyplněný položkový rozpočet Příloha č. 3 – Výkaz
výměr (závazný dokument) bude předložen ve formátu .pdf a ve formátu .xlsx či
jiném tabulkovém editoru. Vyplněná Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný
dokument) bude předložen ve formátu .pdf a ve formátu docx.
Nabídka bude kvalitním způsobem naskenována/předána tak, aby byla dobře čitelná, a
nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být podepsána osobou
oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníka VŘ. V případě, že
osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka VŘ, jednají na
základě plné moci, musí být i tato plná moc součástí nabídky.

17. Otevírání obálek
v elektronické
podobě:
18. Prohlídka místa
plnění:

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.
Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího
obsahu zadavateli.
Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.
Zadavatel umožní všem účastníkům VŘ prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 19. listopadu 2020 v 10:00 hodin.
Prohlídka místa plnění bude zahájena Základní škole Bruntál, Okružní 38.

19. Vysvětlení
zadávacích
podmínek:

Účast na prohlídce místa plnění je žádoucí minimálně jeden pracovní den předem
nahlásit osobě odpovědné za prohlídku místa plnění, tzn. Ing. Ivoně Orságové,
pracovníkovi na podporu podnikatelských aktivit a propagaci města, Telefon:
+420 554 706 329, +420 702 177 696, E-mail: ivona.orsagova@mubruntal.cz
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na
žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu
dodržet.
Aby mohlo být vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuto v době dostatečné pro
jejich promítnutí do nabídek jednotlivých účastníků VŘ, doporučuje zadavatel, aby
žádosti o dodatečné informace doručili dodavatelé v dostatečném předstihu.
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20. Variantní řešení
nabídek:
21. Jazyk pro
zpracování
nabídky:

22. Požadavky na
obsah nabídky:

Nabídka obsahující varianty nabídky není přípustná.
Nabídka včetně relevantních příloh nabídky bude zpracována v českém jazyce. Pokud
Zákon nebo zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řadu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává, tento doklad bude přeložen s překladem do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyžádá si předložení předně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělávání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu.
Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle doporučení uvedených v zadávací
dokumentaci, přičemž účastník VŘ může využít vzory formulářů/dokladů (v zadávací
dokumentaci označeno jako „vzorový dokument“), které tvoří přílohy této zadávací
dokumentace. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno, že se jedná o „závazný
dokument“, tak se touto povinností musí účastník VŘ řídit.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka VŘ byla řazena níže uvedeným způsobem:
Titulní list nabídky s označením účastníka VŘ, identifikační údaje zadavatele, název
veřejné zakázky.
2. Základní identifikační údaje účastníka VŘ – za základní identifikační údaje
účastníka VŘ je považováno:
a) v případě právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení
statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat
jménem nebo za tuto právnickou osobu,
b) v případě fyzických osob: jméno, příjmení, případně obchodní firmu, datum
narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Nad rámec uvedeného budou základní identifikační údaje účastníka VŘ obsahovat i
ID datové schránky (byla-li přidělena), e-mail, telefon kontaktní osoby účastníka VŘ,
které budou sloužit ke komunikaci se zadavatelem. Účastník VŘ může využít vzor
dokumentu, viz. Příloha č. 1 – Základní identifikační údaje účastníka výběrového
řízení (vzorový dokument).
3. Plná moc udělená osobě oprávněné/osobám oprávněným jednat jménem či za
účastníka VŘ (je-li relevantní).
4. Základní, profesní způsobilost a ekonomická či technická kvalifikace – prokázání
kvalifikace se prokazuje doložením příslušných dokladů podle uvedeného zadání, viz
příslušná část zadávací dokumentace. Účastník VŘ může využít vzory příloh:
Přílohu č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový
dokument),
Přílohu č. 6 – Seznam významných dodávek (vzorový dokument).
5. Nabídková cena bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Požadavky na
zpracování nabídkové ceny. Použití Přílohy č. 3 – Výkaz výměr (závazný
dokument) je pro uchazeče závazné.
6. Smlouva bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Kupní smlouva.
Použití Přílohy č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument) je pro uchazeče
závazné.
7. Doklady a dokumenty požadované zadavatelem nebo Zákonem, které nelze
zahrnout pod žádnou z kategorií uvedených v obsahu nabídky.
Účastník VŘ je povinen v nabídce předložit podepsaný závazný návrh kupní smlouvy, viz.
Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument).
1.

23. Kupní smlouva:

Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) musí být podepsána osobou oprávněnou/osobami
oprávněnými jednat jménem či za účastníka VŘ. V případě, že osoba oprávněná/osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka VŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato
plná moc součástí nabídky.
Smlouva obsahuje obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a dalších podmínek
vymezených zadavatelem.
Do vzoru smlouvy doplní účastník VŘ pouze údaje týkající se jeho právní identifikace,
termín předložení nabídky účastníkem VŘ, cenu dodávky, údaje pověřených pracovníků
zhotovitele, doručovací údaje zhotovitele a údaje osoby podepisující smlouvu či další
relevantní údaje nutné ke kompletaci smlouvy.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně v rámci společné účasti dodavatelů, je
účastník VŘ oprávněn ve smlouvě učinit takové změny, které je nezbytné provést
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24. Požadavky na
zpracování
nabídkové ceny:

v důsledku skutečnosti, že se více osob seskupilo za účelem podání společné nabídky.
Účastník VŘ je oprávněn takto upravit zejména záhlaví smlouvy na straně dodavatele a
podpisovou doložku na straně dodavatele. Účastník VŘ však v žádném případě není
oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících.
Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena, bude zpracována v české měně a uvedena jako cena bez DPH, zvlášť
bude uvedena výše sazby DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek
v průběhu realizace výběrového řízení.
Nabídková cena bude představovat cenu za plnění blíže specifikované v Příloze č. 5
– Specifikace předmětu plnění (závazný dokument).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu
výběrového řízení definované v zadávacích podmínkách včetně nákladů, které jsou
spojeny např. s poplatky, cly a vedlejšími náklady apod.
K překročení či snížení celkové nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny
bez DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi
předložením nabídky vítězného účastníka VŘ a podpisem smlouvy na plnění veřejné
zakázky, dojde ke zvýšení či snížení DPH. V takovémto případě bude celková nabídková
cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH, určené podle předpisů
platných v den podpisu smlouvy.
Ke změně nabídkové ceny může dále dojít v případech stanovených Zákonem a za
podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

25. Odkazy na
označení výrobků
či výrobců:

26. Zrušení
výběrového řízení:

27. Předložení
dokladů:

Nabídková cena bude uvedena v Příloze č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument).
Je-li v zadávací dokumentaci, jejich přílohách, např. v technických specifikacích uveden
odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, případně na obchodní firmu
(dodavatele), má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i
jiné, kvalitativně a technicky obdobné/rovnocenné řešení, které splňuje minimálně
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Je-li v zadávací dokumentaci
snad definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie, má se
pouze za to, že je tím definován požadovaný́ standard dodávky a v samotné nabídce může
být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným apod.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O
zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny
účastníky výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podání nabídek zadavatel
oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
Pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá podle § 45
odst. 1 Zákona dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li Zákon jinak.
Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu
nebo ověřené kopie dokladu.

28. Prokazování
splnění
kvalifikace,
doklady o
kvalifikaci podle §
53 odst. 4 Zákona:

V souladu s § 45 odst. 4 povinnost předložit doklady může dodavatel splnit odkazem
na odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo
v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit se relevantními ustanoveními Zákona
a požadavky zadavatele.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 Zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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29. Základní
způsobilost podle
§ 74 a § 75
Zákona:

Základní způsobilost splňuje účastník VŘ, který prokáže splnění podmínek podle §
74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona, a to předložením dokladů podle § 75 odst. 1 písm. a)
– f) Zákona.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
podle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením
a. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) Zákona,
d. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
e. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) Zákona,
f. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
Zákona.
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, v souladu s odst. 4 par. 53
Zákona.

30. Profesní
způsobilost podle
§ 77 Zákona:

31. Technická
kvalifikace, kritéria
technické
kvalifikace podle §
79 Zákona:

Účastník VŘ může využít vzorovou Přílohu č. 2 – Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti (vzorový dokument).
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti v souladu § 77 Zákona.
Profesní způsobilost prokazuje účastník VŘ:
-

Podle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.

-

Podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona předložením dokladu o oprávnění podnikat
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění, a to pro předmět podnikání:
o Truhlářství, podlahářství, či
o Velkoobchod a maloobchod, či
o Jiné živnostenské oprávnění, které odpovídá předmětu veřejné zakázky.

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, v souladu s odst. 4 par.
53 Zákona.
K naplnění podmínek technické kvalifikace je povinen účastník VŘ prokázat kritéria
technické kvalifikace v souladu s § 79 Zákona.
Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace:
-

podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předložení Seznamu významných dodávek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.
Vymezení minimální úrovně:
Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel
v uvedeném období poskytl alespoň:
- 3 významné dodávky, jejichž předmětem bylo plnění v podobě dodávky
interiérového vybavení, tzn. v podobě nábytku, a to ve finančním objemu min.
250.000 Kč bez DPH.
Doklady k prokázání kritéria:
Seznam významných dodávek, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech
výše uvedených požadavků na minimální úroveň kvalifikačního kritéria.
Seznam významných dodávek bude obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikace objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby, jejího telefonu a
emailové adresy pro ověření reference,
- identifikace dodavatele,
- předmět a popis poskytnutých dodávek,
- doba realizace, včetně doby ukončení plnění,
- finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH.
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Vzorový seznam významných dodávek poskytuje zadavatel prostřednictvím Přílohy č.
6 – Seznam významných dodávek (vzorový dokument).
Dodavatel může k prokázání splnění technické kvalifikace použít dodávky, které
poskytl (v souladu s § 79 odst. 4 Zákona):
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu v jakém se na plnění dodávky podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění, a to v souladu s § 79 odst. 5 Zákona.

32. Pravidla pro
hodnocení
nabídek a kritéria
pro hodnocení
nabídek:

Výše uvedené doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
v souladu s odst. 4 par. 53 Zákona.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje podle § 114 odst. 1 Zákona, že nabídky
budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek vyhodnotí podle jediného hodnotícího
kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha hodnotícího kritéria
je 100%).
Hodnocení nabídek bude provedeno podle celkové výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH, která bude zapracovaná do Přílohy č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument),
článek IV.1 Cena za provedení díla.

33. Výběr dodavatele
v souladu s § 122
odst. 3 a 5 Zákona

Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Ostatní nabídky budou seřazeny ve vzestupném pořadí podle
výše jejich nabídkových cen.
Vybraný dodavatel předloží na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 Zákona:
a. Originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nemá k dispozici,
b. Doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud
si je zadavatel vyhradil podle § 104 Zákona.
V souladu s odst. 4 § 122 Zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, je-li
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
„skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nezjistí-li zadavatel údaje o skutečném
majiteli postupem podle odstavce 4 § 122 Zákona, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 §
122 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložením výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo a) ke sdělení identifikačních údajů
všech osob, které jsou skutečným majitelem, a b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá
vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

34. Přílohy:

V Bruntále,
dne 16.11.2020

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, doklady
nebo vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5 Zákona nebo výsledek zkoušek vzorků
neodpovídá zadávacím podmínkám.
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka výběrového řízení (vzorový
dokument)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument)
Příloha č. 3 - Výkaz výměr (závazný dokument)
Příloha č. 4 - Kupní smlouva (závazný dokument)
Příloha č. 5 – Specifikace předmětu plnění (závazný dokument)
Příloha č. 6 - Seznam významných dodávek (vzorový dokument)
Přílohu č. 7 - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci výběrového
řízení (závazný dokument)
Přílohu č. 8 – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument).

Ing. Alexandra
Klusák Snopková
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Digitálně podepsal Ing. Alexandra
Klusák Snopková
Datum: 2020.11.16 11:23:55 +01'00'

_____________________________________________________________
Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele
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