Gymnázium Karla Čapka
Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ
IČO 61100331
tel.: 318 521 040
e-mail: post@gymkc.cz

č.j. 0677/2018/GKCPB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
Výměna podlahových krytin
V souladu s ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen zákon) a směrnice č. 148/2016 KÚ SK vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce malého rozsahu.

Základní údaje o zadavateli
Název: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Sídlo: Školní 1530, 26301 Dobříš
IČ: 61100331
Kontakt: tel. +318 521 040, web: http://www.gymkc.cz/, e-mail: post@gymkc.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy, e-mail: kastner@gymkc.cz

Specifikace předmětu zakázky
Název dodávky
Dodávka služeb: Výměna podlahových krytin v 6 učebnách školní budovy Gymnázia Karla Čapka,
Dobříš, Školní 1530.
Předmětem zakázky výměna podlahových krytin – PVC v učebnách (číslování dle situačních výkresů
– viz přílohy č 5, 6, 7) o celkové podlahové ploše 388,05m2:
- místnost č. 1.07 v 1. nadzemním podlaží (64,01 m2, maximální délka a šířka 8,640 x 7,440 m)
- místnost 2.11 v 2. nadzemním podlaží (63,92 m2, maximální délka a šířka 8,630 x 7,440 m)
- místnost č. 2.12 v 2. nadzemním podlaží (64,77 m2, maximální délka a šířka 8,730 x 7,440 m)
- místnost 2.13 v 2. nadzemním podlaží (65,02 m2, maximální délka a šířka 8,790 x 7,440 m)
- místnost č. 3.01 ve 3. nadzemním podlaží (65,76 m2, maximální délka a šířka 8,900 x 7,440 m)
- místnost č. 3.03 ve 3. nadzemním podlaží (64,57 m2, maximální délka a šířka 8,720 x 7,440 m)

Soupis a rozsah prací a dodávek (podrobně viz Výkaz výměr)
- demontáž, odvoz a likvidace původní krytiny PVC a soklových lišt PVC
- úprava povrchu samonivelační stěrkou do výšky 10 mm
- broušení betonu v exponovaných částech podlah
- pokládka PVC – celoplošné lepení a svařování
- nalepení obvodového dilatačního pásku
- montáž soklové lišty
- úprava a lakování prahů
- úprava osazení dveří
Požadované technické vlastnosti podlahové krytiny
- zátěžové PVC v rolích, šíře role minimálně 2 m
- tloušťka minimálně 2,5 mm
- výška nášlapné vrstvy minimálně 0,7 mm
- třída zátěže 34-43
- protiskluznost R10
- odolnost vůči bodovému zatížení maximálně 0,1 mm
Uchazeč doloží požadované vlastnosti technickým listem nabízeného produktu.

Rozsah veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, nezadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění, respektující ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je budova Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, 26301.
Doba plnění veřejné zakázky (dodání předmětu zakázky)
Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy s dodavatelem.
Nejzazší termín ukončení plnění: 30. 11. 2018.
V měsíci srpnu 2018 může probíhat plnění souběžně ve všech místnostech zahrnutých do veřejné
zakázky, v měsících září, říjen a listopad 2018 vždy pouze v jedné místnosti.

Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění lze individuálně domluvit v termínu mezi 24. 7. 2018 a 8. 8. 2018
prostřednictvím e-mailu kastner@gymkc.cz,

Lhůta a místo pro podání nabídek
Organizace: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Sídlo: Školní 1530, 26301 Dobříš
Úřední hodiny kanceláře školy: 23. 7. 2018 9.00 – 13.00 hodin, 9. 8. 2018 10.00 – 12.00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek: 23. 7. 2018 - 9. 8. 2018 12:00 hod
Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek: 9. 8. 2018, 12.00 hodin
Pozn. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek je neveřejné.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, komise
neotevírá. Zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Způsob podání nabídek
Nabídku podá uchazeč v písemné formě v jednom vyhotovení. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče či za uchazeče.
Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče či za uchazeče.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem: „Veřejná
zakázka - NEOTVÍRAT – Výměna podlahových krytin. Na obálce budou dále uvedeny: název a
adresa zadavatele, název a adresa uchazeče.
Nabídky lze podávat poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele nebo osobně v úředních
dnech v kanceláři školy (1. patro, místnost č. 30. V případě doručení poštou/kurýrní službou je za
okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Zpracování nabídkové ceny, obchodní a platební podmínky.
Zpracování nabídkové ceny
Uchazeč podrobně specifikuje všechny položky nabídky dle výkazu výměr.
Uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu dodávky a celkovou nabídkovou cenu (bez
DPH i s DPH). Nabídková cena bude přenesena do „Krycího listu nabídky“, který je v příloze č. 1
této Zadávací dokumentace.
Celková předpokládaná hodnota zakázky:
-

bez DPH: 300 000,- Kč

-

DPH:

-

s DPH:

63 000,- Kč
363 000,- Kč

Uvedené hodnoty zakázky jsou stanoveny jako maximální a v nabídce uchazečů nesmí být žádná z
nich překročena. V opačném případě bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Zadavatel
připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče, bude uvedena v české měně (CZK) a
definována jako „cena nejvýše přípustná“.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a trvá 10 dnů.
Obchodní a platební podmínky
Všechny platební podmínky musí být zpracovány v návrhu smlouvy.
Úhrada faktur proběhne po ukončení dodávky na základě předloženého daňového dokladu
(faktury), a to po uskutečnění předmětu veřejné zakázky.
Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů od doručení zadavateli. Povinnost zaplatit je splněna
připsáním částky na účet uchazeče. Zálohy zadavatel neposkytuje.
Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zadavateli.
Smluvní cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění. V případě vyšší
nabídkové ceny bude nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami.
Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného
porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany uchazeče se také považuje neplnění
dohodnutých časových termínů.
Požadavky na záruční a pozáruční podmínky
Zadavatel požaduje vyřízení reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení písemné či
elektronické reklamace uchazeči, tj. po dobu záruky poskytnutí náhrady za zjištěnou závadu
v průběhu následujících 30i pracovních dnů po nahlášení závady.

Kvalifikační předpoklady
Prokázání základní způsobilosti je uchazeč povinen prokázat dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Prokázání základní způsobilosti
uchazeč doloží formou čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení je třeba předložit v originále či úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni
předložení nabídky starší 90 dnů.
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona prokáže uchazeč, který předloží výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a doklad o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů bude předložen v prosté kopii
originálu.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení. Doklady a prohlášení, u nichž je
vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být doložen v nabídce originál nebo úředně
ověřená kopie jejího zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Všechny listy
nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Členění nabídky
1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran
3. Doklady ke splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (včetně Čestného prohlášení,
jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
4. Čestné prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek (vzor Čestného
prohlášení je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)
5. Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
6. Návrh smlouvy
7. Přílohy (nepovinné)

Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

Požadavky na návrh smlouvy
Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče či za uchazeče.
Návrh smlouvy musí obsahovat zejména:
a) označení smluvních stran;
b) vymezení předmětu plnění
c) termíny plnění dle požadavků této výzvy;
d) místo plnění dle požadavků této výzvy;
e) cenu dle požadavků této výzvy;
f) obchodní a platební podmínky dle této výzvy;
g) smluvní pokutu;
h) další ujednání.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky provede zadavatel písemně do 5 pracovních dnů od
rozhodnutí.

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti
v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.

Závěrečná ustanovení
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
1. Vzor krycího listu nabídky
2. Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor Čestného prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek

V Dobříši dne 10. července 2018

RNDr. Jiří Kastner
ředitel školy

podepsal
RNDr. Jiří Digitálně
RNDr. Jiří Kastner
2018.06.29
Kastner Datum:
18:09:29 +02'00'

