Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídky
1. Zadavatel:
zadavatel:
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
IČ:
002 97 615
DIČ:
CZ00297615
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
2728791/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Milan Starostka, starosta
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Radek Běhal, vedoucí úředník odboru investic a správy majetku, tel.: 596 543 039, email:
behal@rychvald.cz;
Yvetta Fabiánová, referent odboru investic a správy majetku, tel.: 596 543 041, email:
fabianova@rychvald.cz
2. Název zakázky:
„Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení
informační technologií“.
3. Druh zakázky:
Zakázka malého rozsahu na dodávku.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávána postupem mimo Zákon o zadávání veřejných
zakázek dle ust. § 27 písm. a), v souladu s ustanovením § 31 a za použití ustanovení § 6 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění.
4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky budou doručeny do 19. 6. 2019 do 10:00 hodin.
5. Místo pro podání nabídky
Nabídky podané poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald.
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky
adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané po termínu se berou
jako nepodané.
Nabídky podané osobně: se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na podatelně
MěÚ v 2.NP (1. patro) a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek 8:0011:30, 12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod.
6. Způsob otevírání obálek:
Otevírání obálek se bude konat bezodkladně po termínu doručení nabídek a bude neveřejné.
7. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a instalace informačních technologií do nově
zrekonstruovaných učeben Domu dětí a mládeže Rychvald, jejíž specifikace je uvedena v příloze
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soupisu dodávek a prací k výzvě k podání nabídky pod názvem „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609
– vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení informační technologií“.
Předmět díla ve formě vybavení Domu dětí a mládeže Rychvald informační technologií se vztahuje k
veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce části budovy čp. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a
mládeže Rychvald“ - Část A.
Veřejná zakázka bude financována z finančních prostředků Města Rychvald a Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
oblast podpory 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
výzva Infrastruktura základních škol, ITI Ostravsko.
8. CPV
30200000-1 Počítače
30213000-5 Osobní počítače
30213100-6 Přenosné počítače
30213300-8 Stolní počítač
30230000-0 Zařízení související s počítači
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
30236000-2 Různé počítačové vybavení
30237000-9 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
aj.
9. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
ZD je tvořena touto výzvou, přílohami a soupisem dodávek a prací.
ZD poskytuje zadavatel ve formě elektronických souborů na základě elektronické žádosti (emailem) na adresu fabianova@rychvald.cz a zároveň na adresu podatelna@rychvald.cz se zněním
ve věci Žádost o zadávací dokumentaci projektu „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 – vytvoření
zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení informační technologií“.
Pokud ZD a její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, nejedná se o preferování či záměrné zvýhodňování těchto a
diskriminaci ostatních, dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí
taktéž prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů. Veškeré použité názvy a
výrobky v této ZD jsou vyjádřením minimálního technického standardu.
10. Místo a doba plnění zakázky
Místo plnění:
Budova, která je součástí Kulturního domu na Náměstí Míru čp. 1609, Rychvald, parcela č. 65/2,
katastrální území Rychvald.
Doba plnění:
Předpoklad realizace zakázky:
září – říjen 2019
Ukončení do 14 kalendářních dnů po předání prostoru k instalaci informačních technologií.
11. Předpokládaná hodnota zakázky
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529 067,00Kč bez DPH
12. Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH uvedené v krycím listu nabídky
(příloha č.1 ZP).
13. Způsob jednání s účastníky
Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky zadávacího řízení jednat.
14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na adresu
zadavatele v zalepených obálkách označených názvem „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 –
vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení informační technologií“, nápisem
„NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče o veřejnou zakázku.
 Nabídka bude vypracována a předložena v souladu s požadavky zadávací dokumentace včetně
všech jejich příloh této veřejné zakázky.



15. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude doplněna do soupisu dodávek a prací (příloha č.2 ZD) a do krycího listu nabídky
(příloha č.1 ZP).
16. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
17. Vysvětlení ZD
Účastník je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace v souladu
s ustanovením § 98 zákona.
Zadávací podmínky této výzvy může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek v souladu s § 99 zákona.
18. Požadavky na prokázaní kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
a) Základní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 74 a § 75 odst. 1 zákona - předložení
čestného prohlášení k nabídce (příloha č. 4 ZD);
Vybraný dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu čestného
prohlášení o základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, datovaného a podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů k
prokázání základní způsobilosti. Doklady předložené k prokázání základní způsobilosti musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti každý dodavatel
samostatně.
b) Profesní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona - předložením čestného
prohlášení k nabídce (příloha č. 5 ZD);
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů:
 předložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený k prokázání profesní
způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky (§86/5 ZZVZ);
 předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky – pro tuto zakázku s předmětem „Výroba, instalace, opravy elektrických
strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“ doložením prosté kopie
živnostenského listu.
c) Ekonomická kvalifikace není vyžadována.
d) Technická kvalifikace
§ 79 odst. 2, písmeno b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 ZZVZ seznamem doložených
osvědčení o provedení 3 referenčních dodávek provedených za posledních 3 roky před
zahájením ZŘ, s obdobným charakterem dodávek jako je předmět výzvy, tj. Vybavení informační
technologií včetně dodání a montáže (instalace), s minimálním nákladem jednotlivých referenčních
dodávek 150 tis. Kč bez DPH.
Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení těchto dodávek obdobného charakteru.
Osvědčení musí obsahovat cenu, dobu, místo provádění dodávek a prací, identifikaci objednatele,
a musí obsahovat údaj o tom, že tato zakázka byla provedena řádně a odborně. Rovnocenným
dokladem k prokázání je rovněž smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele
(§79 ZZVZ).

(příloha č. 6 ZD)
Veškeré kvalifikace se prokazují čestným prohlášením. Vítězný uchazeč musí před uzavřením
smlouvy předložit doklady v originálech nebo úředně ověřených kopiích.
Pokud se oprávnění k podnikání uchazeče nevztahuje na splnění všech činností, které obsahuje
předmět zakázky, uvede uchazeč v nabídce jméno či název fyzické či právnické osoby, za jejíž pomoci
hodlá plnit zakázku a doloží její živnostenský list, resp. i výpis z obchodního rejstříku, pokud je do
něho spolupracující osoba zapsána.
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19. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 ZD.
V návrhu smlouvy zadávací dokumentace mohou být a budou účastníkem VŘ doplňovány pouze
údaje požadované zadavatelem, text znění smlouvy nesmí být ze strany účastníka ZŘ měněn. Jakákoli
změna smluvních podmínek bude při posouzení nabídky považována za nedodržení požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následným vyloučením účastníka ze VŘ. Návrh
smlouvy přiložené k nabídce bude podepsán oprávněným zástupcem dodavatele.
Obchodní podmínky v návrhu kupní smlouvy obsahují rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy
spočívající v tom, že pokud objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění smlouvy předáním výzvy
k plnění dle čl. II. odst. 5 této smlouvy ani do 31.07.2019, tak účinnost této smlouvy zaniká a zároveň
závazkový vztah založený touto smlouvou bez dalšího zaniká, a to bez jakýchkoliv sankčních nároků
ze strany zhotovitele či jiných nároků ze strany zhotovitele; pro tento případ zhotovitel výslovně
prohlašuje, že se vzdává rovněž případného nároku na náhradu škody, která by mu mohl
nerealizováním této zakázky vzniknout. Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu díla
a s tím spojený závazek objednatele uhradit cenu za dílo zhotoviteli jsou podmíněny realizací
bezprostředně související veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení s názvem: „Rekonstrukce
části budovy čp. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“ - Část A.
Dílo bude realizováno zhotovitelem v plném rozsahu a objednatelem v plném rozsahu hrazeno pouze
tehdy, pokud bude zhotovitel do předmětného termínu objednatelem, jak je výše uvedeno, vyzván.
Objednatel nemá zájem na realizaci jen některé z výše uvedených investičních akcí (zadávaných ve
výše uvedených samostatných zadávacích řízeních, včetně zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce
části budovy č. p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení nábytkem“…., které se
týká předmětu této smlouvy), s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. Zhotovitel není oprávněn
požadovat po objednateli žádnou sankci (např. smluvní pokutu) ani náhradu škody z důvodu, že dílo
nebude realizováno z výše uvedených důvodů.
20. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky kdykoliv v jeho průběhu až do
podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel
nehradí.
Přílohy zadávacích podmínek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krycí list nabídky (příloha č.1 ZD)
Soupis dodávek a prací (příloha č.2 ZD)
Technická zpráva (příloha č. 2a ZD)
Obchodní podmínky = smlouva o dílo (příloha č.3 ZD)
Čestné prohlášení = základní způsobilost (příloha č. 4 ZD)
Čestné prohlášení = profesní způsobilost (příloha č. 5 ZD)
Čestné prohlášení = technická kvalifikace (příloha č. 6 ZD)

Ing. Radek Běhal
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku
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