Výzva k podání veřejné zakázky malého rozsahu s finančním objemem
nad 100 000,- Kč
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné
zakázky malého rozsahu.
Zadavatel: Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24,
příspěvková organizace
Název zakázky: Školní tabule
Datum vyhlášení zakázky: 11. 12. 2012
Předmět zakázky: Vybavení Základní školy Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24,
příspěvková organizace školními tabulemi na pylonech a bílými pevnými tabulemi, nákup
služeb.
Druh veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby,
dle zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Rady
města Jablonec nad Nisou č. 1/2011.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Sídlo: Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou
IČ: 72743034
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Marcela Rousová
Kontakt: 483 737 920
zs.mozartova@telecom.cz
www.6zs-jablonec.cz
2. Název a popis předmětu zakázky:
„Školní tabule“
Předmětem zakázky je výměna starých tabulí v učebnách za nové na pylonech vertikálně
posuvných, včetně tabulí pevně umístěných mezi pylony za posuvnou tabulí.
1) Zelená keramická tabule pro popis křídou, 400x100 cm, v zavřeném stavu 200x100 cm,
na pylonech, výška pylonů 2,9 m, zarážka ve 2,8 m s možností odkládací lišty na křídy
a houbu, viz ilustrační foto.
5ks
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2) Bílá keramická tabule pro popis fixem, 150x120 cm, antireflexní, s možností promítání
dataprojektorem, upevnění na stěnu mezi pylony aniž by bránila pohybu pylonové tabule,
s magnetickou stěrkou a odkládací lištou na fixy.
5ks
Součástí dodávky bude uvedená sestava vč.dopravy, montážního materiálu a montáže.
Instalace se bude provádět za provozu školy s omezeným provozem dotčených učeben.
Záruka na plochu tabulí bude minimálně 20 let a na mechanické zpracování (pylony)
minimálně 5 let bez dalších poplatků za dopravu.
3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
200 000,- Kč
4. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7:00 do 15:30 hod.
na ředitelství ZŠ Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace tak,
aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Při podání nabídky poštou nebo
jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí
na ředitelství zadavatele, č. dveří 37. Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, zadavatel nepřijme a zájemci ji vrátí.
Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do 18. 12. 2012, do 12:00 hodin, ředitelství č. dveří 37
(1. patro)
Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci a jednotlivé listy nabídky
budou vzestupně očíslovány.
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Nabídka bude předložena:
- v jednom výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou, v českém jazyce
- v jednom exempláři v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD či DVD.
Nabídky jsou zájemci povinni podat v řádně uzavřené obálce označené nápisem VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT - a na uzavření opatřené razítkem a podpisem zájemce.
Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou
po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v ředitelně školy na adrese sídla zadavatele dne
18. 12. 2012 v 15:00 hod.
5. Realizace zakázky:
Doba realizace zakázky - po podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2012.
Místo plnění zakázky – sídlo zadavatele.

6. Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:
Hodnocení provede hodnotící komise. Komise provede kontrolu úplnosti nabídek, splnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávajících podmínkách.
Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako
cena maximální a nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních
vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě.
Maximální cena jedné položky nesmí přesáhnout 39 999,- Kč včetně DPH.
Platební podmínky
Cenová nabídka bude uvedena jako konečná v Kč včetně DPH. Platbu ceny za předmět
zakázky provede zadavatel na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ke dni
dodání předmětu zakázky se splatností 14 dnů.
7. Kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení – viz příloha č. 4.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění prokáže dodavatel, který přiloží:
- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil
před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
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8. Řazení dokumentace:
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Obsah nabídky (technická specifikace, cenová nabídka, poskytované záruky)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 6 - Případně další přílohy a doplnění nabídky
9. Další podmínky pro plnění zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
- zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem
- zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek
- požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách
- zadavatel nebude uchazeči vracet nabídky, uchazeč sám ponese veškeré své náklady spojené
s účastí ve výběrovém řízení, zadavatel nehradí jakékoli náhrady nebo výdaje vynaložené
uchazeči v souvislosti s jejich účastí v řízení

V Jablonci nad Nisou 11. 12. 2012

…… …………………………………………………
Mgr. Marcela Rousová, ředitelka školy
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