Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 411

Výzva k podání nabídek
na zakázku malého rozsahu

Název zakázky:

Šatní skříňky

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce)

Šatní skříňky pro žáky II. stupně ZŠ a gymnázia
s dodávkou postupně v letech 2014 – 2016 dle specifikace
(viz příloha č. 1 – Zadávací dokumentace)

Datum vyhlášení zakázky:

15. 5. 2014

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Sídlo zadavatele:

Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
IČ zadavatele:

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy
582 301 402
halas@rg.prostejov.cz

DIČ zadavatele:

CZ44159960; zadavatel není plátce DPH

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

RNDr. Ing. Rostislav Halaš – technická a organizační stránka
582 301 402
halas@rg.prostejov.cz

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Typ zakázky

44159960

Ing. Jana Cesarová – financování
582 301 412
cesarova@rg.prostejov.cz
Datum zahájení: 15. 5. 2014
Datum ukončení: 28. 5. 2014 do 12.00 hodin na sekretariátu školy
Dodávka 78 ks trojdílných a 20 ks dvoudílných šatních skříněk pro
žáky II. stupně ZŠ a gymnázia postupně v letech 2014 -2016
do sídla zadavatele; bližší specifikace je uvedena dále ve výzvě a zejména v
zadávací dokumentaci v příloze č. 1 této výzvy.
Zakázka malého rozsahu.
Zadavatel postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu se Zřizovací
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listinou a Vnitřní Směrnicí k zadávání veřejných zakázek v roce 2014.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Hodnota celé zakázky vč. veškerých souvisejících nákladů v předpokládané
hodnotě 840.000 Kč včetně DPH.

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky/ místo zakázky

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 5. 2014 ve 12.00 hodin,
nabídky doručené po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.
Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude
všem uchazečům odesláno do 3. 6. 2014.
Smlouva bude podepsána nejpozději do 13. 6. 2014, poté bude zveřejněna
na webových stránkách zadavatele.

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Lhůta pro dodání 1. etapy dodávky v roce 2014 včetně instalace v sídle
zadavatele: nejpozději 17. 8. 2014. (více viz zadávací dokumentace)
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu
zadavatele:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena.
Jednotlivé nabídky, které budou v souladu se zákonem 137/2006 Sb.
v platném znění a se zadávacími podmínkami zadavatele, budou hodnoceny
podle tohoto hodnotícího kritéria.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce (krycí list, návrh smlouvy) uvede kontaktní osobu
ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a zadavateli podána jen
v písemné formě. Nabídka povinně obsahuje návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí písemné nabídky
musí být čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku
nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení a že není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Další
požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

Další podmínky výzvy:





Jednotlivé nabídky budou v souladu se zákonem 137/2006 Sb.
v platném znění a se zadávacími podmínkami zadavatele.
Nabídky se nevracejí.
Náklady na účast v zadávacím řízení nesou zájemci.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zrušit
výzvu bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny smlouvy o dílo v celém
rozsahu.
Ostatní požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nebude v průběhu plnění dodávky poskytovat zálohy.



Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu bankovním







Platební podmínky:
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převodem po obdržení faktury do 14 dní. Faktury musí obsahovat
všechny náležitosti daňového a účetního dokladu.

Zveřejnění výzvy:

Zpřesňující podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Výzva k podání nabídek včetně všech příloh je zveřejněna na webových
stránkách školy: www.rg.prostejov.cz v sekci Výběrová řízení (zde jsou
k dispozici i jednotlivé formuláře k vyplnění - Krycí list i Čestné
prohlášení).

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny
v samostatné zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Zadávací dokumentace včetně příloh (obr. č. 1. - 3.)
Krycí list nabídky
Technické a cenové parametry dle požadavků stanovených ve výzvě a
zadávací dokumentaci
Čestné prohlášení - vzor

V Prostějově dne 15. 5. 2014
............................................
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy
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