Výzva k podání nabídky
Výběrové řízení

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
IČ: 60650486

podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, §12 odst. 3 a § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Vás vyzývá k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Nákup CNC frézky“
za těchto podmínek:

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Sídlem:
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Zastoupený: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
IČ:
60650486
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
Předmět a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 250 000,- Kč bez DPH.
Předmět veřejné zakázky: CNC frézka pro výrobu součástí z železných a neželezných kovů pro
školní dílenskou výuku, software a hardware pro CNC frézku, příslušenství pro CNC frézku.
Technické parametry:
Řídící systém:
Software – ovládací program v českém jazyce fungující na operačním systému
Windows XP a novějším, komunikace stroje s PC přes RS232, USB, LPT.
Možnost zpracovávat data ve formátech HPGL, DXF,GDF, PLT, AI, EPS, PRN, NC,
DRL, PCB apod.
Hardware – 3 osy s možností rozšíření na více os. Možnost dodatečného připojení
koncových spínačů, senzoru pro měření výšky nástroje nebo MPG ovladače.
Stroj:
Minimální rozměry pracovního stolu 500x150mm - stůl vybaven upínacími Tdrážkami
Pracovní rozsah posuvu osy X min. 250mm, osy Y 120mm a osy Z 200mm.
Výkon vřetene min. 800W s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a
rozsahem otáček 100 – 5000 ot/min, kužel vřetene MK3
Příslušenství:
Sada upínače MK3/ER25+kleštiny
Stopkové frézy válcové sada
Stopkové frézy rádiusové sada

MPG ovladač
Senzor pro měření výšky nástroje
Související služby (budou součástí celkové ceny):
Dopravy
Uvedení do provozu
Zaškolení obsluhy
Místo plnění veřejné zakázky: Střední odborná škola, Blatná
Požadavky zadavatele na kvalifikaci:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který v nabídce prokáže splnění
následujících kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona
Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 odst. a) - b) zákona
(K prokázání těchto kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou, která je součástí této výzvy)
Způsob hodnocení nabídky
Nejnižší nabídková cena

v Kč bez DPH

- váha 100%

Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese:
SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Místo pro podání osobně: Sekretariát SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, každý
pracovní den v časech 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Adresa pro doručení poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu:
Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předložit do 3. 11. 2016
Obálka bude označena tímto textem:
„ CNC FRÉZKA - NEOTEVÍRAT“

VIII. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum a hodina: 7. 11. 2016 v 9:00 hodin
Místo otevírání: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, kancelář ředitele
školy

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek v zastoupení jedné osoby za jednoho uchazeče. Zástupce uchazeče
prokáže, že je v pracovně-právním vztahu či majetkovém vztahu k uchazeči.
Při otevírání obálek bude kontrolováno splnění podmínek otevírání obálek, tedy zda je nabídka
zpracována v požadovaném jazyku a zda je zpracovaná nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky
otevírání obálek, komise rovněž sdělí informaci o nabídkové ceně, která je předmětem hodnocení.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
- V nabídce uchazeč předloží:
- Podrobný popis a specifikace nabízené frézky a příslušenství
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí být zpracovaná v českém jazyce a bude podepsaná osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a
v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.
- Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
- Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a
které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
- V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč povinen
provést písemný rozklad cenové nabídky.
- Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami.
Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) a bude uvedena v členění: nabídková cena bez
DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí zahrnovat
veškeré náklady. Cena musí pokrývat všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot
charakteru zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, nabídkovou cenu je možno
překročit pouze v případě změny DPH.
Práva zadavatele:
 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, vyjma podmínek stanovených v této výzvě a
dále takových podmínek, které by měly nebo mohly mít vliv na okruh uchazečů
- doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
- zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, a to i bez udání důvodu
 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo
zvýšení ceny.
Dodatečné informace

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně
prostředky uvedenými v § 148 odst. 2 zákona (např.: e-mail, pošta) a to nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby
zadavatele: Ing. Mgr. Pavla Kotrouše e-mail: skola@blek.cz adresa: Střední odborná škola,
Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
zveřejněny na webových stránkách zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku dodavatele.

V Blatné dne 29. 9. 2016

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a
ekonomické a finanční způsobilosti a nepodjatosti

dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – k), § 50 odst. 1 písm. c) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Já, níže podepsaný statutární / zplnomocněný zástupce dodavatele (uchazeče)
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná za
uchazeče jednat:
IČ/DIČ:

(dále jen „dodavatel“)
čestně prohlašuji, že:

dodavatel splňuje níže vyjmenované kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v v rámci veřejné
zakázky s názvem „Nákup CNC frézky“:
1. dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k), to znamená že:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu;

(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště);
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu,

(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště);

c) nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
2. v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona je dodavatel finančně a ekonomicky způsobilý splnit
veřejnou zakázku „Nákup CNC frézky“.
3. splňuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ a před případným podpisem
smlouvy předloží originály nebo úředně ověřené kopie:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v nich uchazeč
zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky;
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
na základě § 62 odst. 3 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
Dále prohlašuji, že se dodavatel nepodílel na přípravě zadání předmětného výběrového řízení

V………………… dne ……………….
__________________________________
Jméno a podpis osoby
oprávněné za dodavatele jednat
(razítko)

