Soutěžní zadávací podmínky
Zadávací řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Znění výzvy :
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 v rámci průzkumu trhu vyzývá dodavatele
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci projektu spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR „Moderní výuka oboru lesnictví II„ :
„ Dodávka technického vybavení střelnice„
1. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup níže uvedeného zařízení včetně
instalace, v celkové hodnotě 286 580,- Kč včetně DPH. Cena zakázky je cenou konečnou a
nepřekročitelnou.
• SET 1 – automatické vrhačky asfaltových terčů SKEET (2ks) včetně elektrického
ovládacího zařízení včetně instalace
• SET 2 – automatický trap včetně elektrického ovládacího zařízení s fono spouštěním včetně
instalace
Požadované minimální parametry:
Vrhačka SKEET – automatická vrhačka standartních asfaltových terčů o průměru 110 mm,
zásobník s minimální kapacitou 300 terčů, elektrické ovládání dálkové bezdrátové, timer
(časovač výletu terčů v rozmezí 0-3 s od spuštění ovládacím zařízením).
Vrhačka Automatický trap – automatická vrhačka standartních asfaltových terčů o průměru
110 mm tvořená vrhací a polohovací částí pro neustále se měnící směr i výšku letu terčů.
Zásobník s minimální kapacitou 200 terčů, elektrické ovládání s fono spouštěním (hlasové
ovládání).
2. Doba a místo plnění zakázky
Požadovaný termín nákupu je duben 2012. S vybraným dodavatelem bude termín nákupu
upřesněn. Místo plnění je Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588. Statutárním
zástupcem školy je Ing. Miroslav Kutý – ředitel školy, telefon 581 601 231. Kontaktní osobou
je Ing. Jakub Zapletal – lektor střelectví, tel. 602 778 508, zapletal@slshranice.cz.

3. Způsob zadání a hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, podle více kritérií.
Jedná se o následující kritéria:
- nabídnutá cena dodávky bez DPH a včetně DPH (veškeré pořizovací náklady
včetně montáže a zaškolení, aby nevznikly žádné vícenáklady)
- dostupnost servisu a servisní podmínky (cena za hodinu práce, cestovné,
rychlost řešení závady, případně jiné vícenáklady),
- doba záruky setu.
Procentuální vyjádření hodnotících kritérií:
0 – 75 %
cena dodávky,
0 – 20 %
dostupnost servisu a servisní podmínky,
0–5%
doba záruky.
4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Cenová nabídka bude obsahovat celkovou cenu zakázky bez DPH a včetně DPH. Přílohou
cenové nabídky bude popis dodávaného zboží, ze kterého bude zřejmé, že zboží splňuje
požadované parametry a cenová nabídka obsahuje veškeré finanční náklady spojené
s realizací zakázky.
K nabídce požadujeme doložit:
- doklad o splnění kvalifikačních předpokladů, tj. výpis z obchodního rejstříku či jiný
doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních
dnů (doklad musí být originálem či ověřenou kopií),
- čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, není-li shodná s dokladem o
kvalifikačních předpokladech,
- návrh smlouvy.
5. Platební podmínky
Fakturu za provedenou práci zašle dodavatel na adresu odběratele, který bude provádět
úhradu. Odběratel neposkytuje zálohu. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní.
6. Podmínky, za kterých je možné změnit výši nabídnuté ceny
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení
předmětu zakázky se musí smluvní strany dohodnout a to pouze písemnou formou.

7. Smluvní sankce
Ve smlouvě budou zapracovány tyto sankce :
a) Pokud bude dodavatel v prodlení s dodávkou zboží sjednanou ve smlouvě, sjednává se
smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení.
b) Za prodlení s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši
500,-Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vzniklých závad.
c) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním.
8. Lhůta pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 8.3.2012 v 15.00 hod. na sekretariátě školy. Veškeré nabídky
přijaté po uvedeném datu a hodině budou vyřazeny.
9. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřených obálkách, opatřených textem „ Zakázka –
Dodávka technického vybavení – NEOTEVÍRAT“. Obálky musí být na uzavření opatřeny
razítkem. Nabídky se předávají doručenou zásilkou, poštou nebo osobně na sekretariátě školy,
a to každý pracovní den od 7,00 do 15,00 hod. na adrese školy.
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a předložena v 1 originále a 1 kopii. Uchazeč
musí v nabídce uvést kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka včetně prohlášení musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče.
10. Požadovaná struktura nabídky
Nabídky musí být členěny dle výše popsané struktury pro hodnocení nabídek členění :
- nabídnutá cena dodávky bez DPH a včetně DPH(veškeré pořizovací náklady
včetně montáže a zaškolení, aby nevznikly žádné vícenáklady)
- dostupnost servisu a servisní podmínky (dle specifikace v bodě 3),
- doba záruky setu,
- výpis z obchodního rejstříku,
- čestná prohlášení,
- návrh smlouvy.
11. Vyhrazená práva zadavatele
-

odmítnout veškeré předložené nabídky,
neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
soutěž zrušit bez udání důvodů.

12. Specifikace stran
Zadavatel je příspěvková organizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 se sídlem
Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČO 61986038. Dodavatel je subjekt realizující zakázku.
Identifikační údaje smluvních stran budou uvedeny ve smlouvě.
13. Doplňující ustanovení
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností
uchovávat do roku 2025 doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.

V Hranicích dne 28.2.2012

Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy

