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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel bude postupovat dle
interní Směrnice MěÚ č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
1.1. Zadavatel
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
zastoupená: ředitelem Mgr. Čestmírem Kopřivou
IČ: 46750428, DIČ: CZ 46750428
1.2. Kontaktní adresa
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
1.3. Kontaktní osoba pro zakázku
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
telefon: 487883841
e-mail: kopriva@zszakupy.cz
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy dle níže
uvedeného zadání:
- Výměna 34 ks svítidel – technické parametry svítidel musí odpovídat technickým
parametrům svítidla ZC SPORT480/3ZK SPORT, 4 x 80W T5, ZK. V případě návrhu jiného
typu svítidla než ZC SPORT480/3ZK SPORT, 4 x 80W T5, ZK, požadujeme, aby svítidla
měla stejné technické parametry jako svítidla ZC SPORT480/3ZK SPORT, 4 x 80W T5, ZK
a požadujeme doložení „Výpočtu umělého osvětlení“ podle požadavků ČSN EN 12464-1,
ČSN EN 12193 a ČSN EN 1838.
- Montáž svítidel,
- podružný materiál, lešení, přesuny,
- revize.
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3. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Uchazeč specifikuje nabízené záruční, pozáruční a servisní podmínky k nabízenému zboží
(délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace, adresu
nejbližšího servisního střediska a další dle svého uvážení).
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zahájení plnění: po řádném ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy.
Zadavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky nejpozději do konce července 2016.
Místem plnění zakázky je sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy.
Prohlídka místa plnění nutná, po předchozí domluvě se zadavatelem.
5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY
Uchazeč stanoví a zpracuje cenovou nabídku pro celý rozsah předmětu plnění veřejné
zakázky s rozpisem jednotlivých položek. Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění:
nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH.
Každý uchazeč může podat pouze 1 variantu nabídky.
V ceně musí být zahrnuty veškeré práce, činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu
celé zakázky. Nabídková cena je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše
přípustná. Uchazeč je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškerých
podmiňujících potřeb, prací i ztížených podmínek, které lze při realizaci díla očekávat. V ceně
jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce pro řádné zhotovení díla ve všech řemeslných
podrobnostech.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
Pro uvedení údajů o nabídkové ceně uchazeč použije nabídkový list (příloha č. 1)
6. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení: 25.04. 2016
Ukončení podávání nabídek je 6. 5. 2016 v 11:00 hod..
Nabídky se podávají na podatelnu ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, 471 23 Zákupy osobně nebo
poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – Výměna svítidel ve
sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče.
7. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A ŘAZENÍ NABÍDKY UCHAZEČE
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v písemné formě, v českém jazyce, v
nerozebíratelné formě. Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání
nabídek. Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady stanovené zákonem v
rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Tento dodavatel může být z veřejné zakázky vyloučen.
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8. PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
a) Nabídkový list (příloha č. 1)
b) Cenová nabídka č..........
(doplnit), nabídková cena musí být doložena cenovou
rekapitulací – rozpisem jednotlivých položek s uvedením jejich ceny
c) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, shodně jak je uvedeno v § 54 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
obdobně jak je uvedeno v § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.
Před podpisem smlouvy vítězný uchazeč požadované dokumenty předloží ke kontrole
v originálech nebo v ověřené kopii.
d) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií obdobně jak je uvedeno v §
53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Toto čestné prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou.
e) Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou (příloha č. 2).
f) Reference na minimálně 3 realizované, dokončené, předané a převzaté zakázky
v posledních třech letech před zveřejněním této výzvy, a to obdobného charakteru (zadavatel
má právo si sdělené skutečnosti ověřit).
Zadavatel si vyhrazuje před podpisem smlouvy po dohodě s vítězným uchazečem právo na
její doplnění či dílčí úpravy, avšak bez vlivu na předmět veřejné zakázky a na nabídkovou
cenu.
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky pro
zadavatele.
10. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.
Otevírání obálek je neveřejné.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Nabídkový list
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Mgr. Čestmír Kopřiva
ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
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