Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je zadávána mimo zadávací řízení v
souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. Zadavatel:
Město Kutná Hora
IČ: 00236195
sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, PSČ 284 01
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pilský
tel. 728 850 004
e-mail pilsky@volny.cz
2. Název zakázky: Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
3. Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 ve
spojení s § 27 ZZVZ.
4. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.500.000 Kč vč. DPH.
5. Lhůta pro podání nabídky: 27. 2. 2018 do 09:00 hodin.
V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na adresu:
Město Kutná Hora, odbor investic, Václavské náměstí 182 nejpozději do konce výše
uvedené lhůty pro podání nabídky.
6. Místo pro podání nabídky: Odbor investic města Kutná Hora, Václavské náměstí 182
7. Předmět zakázky: Předmětem zakázky jsou následující dodávky:
Dodávka sportovního nábytku – vybavení šaten objektu – 1.patro – dle přílohy 2, 2a
Dodávka nábytku – 2.patro - dle přílohy 2, 2a
8. Prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč je povinen v souladu s požadavky
zadavatele prokázat splnění kvalifikačních předpokladů.
Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží, že splňuje níže uvedené základní kvalifikační
předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, technické kvalifikační předpoklady. Nabídka
uchazeče, který neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude z výběrového řízení
vyloučena.
Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná
prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech. Tyto dokumenty budou podepsány
statutárním zástupcem/orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče
jednat (např. na základě plné moci; originál plné moci musí být součástí nabídky). Doklady
prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů je možné předložit v
kopii. Zadavatel nepřipouští splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který (kumulativně):
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před vypsáním výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ, nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu sídla uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního předpisu země sídla uchazeče.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením (vzor
připojen jako Příloha 6 této zadávací dokumentace).
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží (kumulativně):
a) výpis z veřejného rejstříku, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídky,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží informaci o 3
významných dodávkách za poslední 3 roky, jejichž předmětem byla dodávka sportovního
nábytku v hodnotě min. 750 tis. Kč vč. DPH
Informace bude předložena ve formě čestného prohlášení a bude zahrnovat cenu, dobu,
místo plnění a kontaktní osobu objednatele.
9. Hodnotící kritérium: Nabídková cena zakázky
Určení pořadí nabídek podle výsledku hodnocení:
Nabídka uchazeče, jehož cena bude nejnižší, bude vyhodnocena jako nabídka
nejvýhodnější.
10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídku je nutné podat v českém
jazyce, a to v listinné podobě v jednom originále v zapečetěné obálce opatřené
identifikačními údaji uchazeče a viditelně označené heslem:
„Výběrové řízení (veřejná zakázka) – neotevírat.“
a údajem
„Nabídka – dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška“.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být k jednání přiložena
jeho platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Nabídku uchazeč podá ve lhůtě a v místě uvedených v čl. 5 a 6 této zadávací dokumentace,
a to buď osobně, nebo zasláním na adresu odboru investic.
11. Obsah nabídky:
- Krycí list
Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 4 – Krycí list nabídky. Na krycím listu
budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje
zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací
dokumentace, čestné prohlášení, že se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi
zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez
výhrad přijímá, neshledává důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku
zpracoval zcela v souladu s těmito podmínkami a že toto prohlášení činí na základě své
jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích
z uvedení nepravdivých údajů, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat
obsahující identifikační údaje uchazeče.

- Návrh smlouvy
Každý uchazeč předloží vyplněný návrh Smlouvy o dodávce (podepsaný oprávněnou
osobou za uchazeče jednat) včetně všech příloh. Návrh smlouvy je připojený jako Příloha 3
této zadávací dokumentace.
Pokud bude uchazečem předložený návrh Smlouvy o dodávce v rozporu s touto zadávací
dokumentací a jejími přílohami, bude taková nabídka vyloučena.
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
12. Doba a místo plnění zakázky: Zakázka bude plněna takto
– dodávka nábytku – včetně montáže – 1.patra objektu – do 29.3.2018
– dodávka nábytku – včetně montáže – 2.patra objektu – do 16.4.2018
13. Poskytování dodatečných informací: Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to prostřednictvím e-mailové komunikace s
kontaktní osobou zadavatele:
Ing. Jiří Pilský, e-mailová adresa pilsky@volny.cz
V souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace bude
odpověď zadavatele zaslána prostřednictvím e-mailu jak uchazeči, který dodatečné
informace vyžádal, tak i ostatním známým uchazečům. Žádost o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám musí být kontaktní osobě zadavatele doručena nejpozději 8
pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
14. Ostatní podmínky: Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v
jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné
zakázky.
Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou a v ní obsaženým návrhem smlouvy (tj.
doba platnosti nabídky) je zadavatelem stanovena v délce 90 dní od uplynutí posledního dne
lhůty pro podání nabídek.
Rozhodnutí zadavatele o případném vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikačních
předpokladů nebo zadávacích podmínek bude oznámeno takovému uchazeči písemně.
K nabídkám podaným po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebude přihlíženo.
Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, před podpisem
smlouvy doloží vzorky všech druhů dodávky k odsouhlasení.
Dodavatel je povinen dodat z každého typu nábytku vzorek k odsouhlasení. Dále je ve
vlastní dodávce povinen dodat stejné zboží jako odsouhlasený vzorek.

