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1.

Informace o zadavateli

1.1. Základní údaje:
Zadavatel:
Základní škola Přerov, Želatovská 8
sídlo: Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I - Město
IČ: 495 58 862
DIČ: CZ49558862
Právní forma: příspěvková organizace
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel.

1.2. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto zakázkou a osobou oprávněnou
jednat jménem zadavatele je Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel.

1.3. Kontaktní osoby:
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto zakázkou je:
APC Consulting s.r.o. – administrátor výběrového řízení
Příční 861/4
750 02 Přerov
Ing. Šárka Goldmannová
Tel. +420 581 210 665
Mobil: +420 602 754 288
e-mail: info@apcconsult.cz
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2.

Úvod

Předmětem zakázky je dodávka zboží. Popis požadovaného zboží a technické podmínky jsou
stanoveny v článku 3 této zadávací dokumentace.
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44
odst. 3. písmeno a) zákona. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Nabídka uchazeče (ve smyslu § 68 odst. 2. zákona) musí respektovat stanovené obchodní
podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s podmínkami,
které by znevýhodňovaly zadavatele.
Vztahy mezi partnery budou určeny ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek Uchazečů
v rámci výběrového řízení podle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 6 účinná od 29. 6. 2012, na
zadání zakázky malého rozsahu na dodávky.
Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění. Pakliže Zadavatel v této zadávací dokumentaci
odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona, zejména pokud se týká kvalifikačních
předpokladů, apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací
dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá Uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že Uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Bude-li nabídka Uchazeče obsahovat jakoukoliv výhradu Uchazeče vůči zadávacím
podmínkám, bude to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení Uchazeče z
výběrového řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje Uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.
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3.

Předmět plnění zakázky
3.1. Popis předmětu plnění zakázky

Předmětem zakázky je dodávka:
a) Sazba, tisk a vazba vzdělávacích materiálů pro žáky;
b) Technická příprava a výroba CD s multimediálními materiály pro žáky;
c) Sazba, tisk a vazba propagačních materiálů technických a přírodovědných oborů pro žáky.
Předpokládaný počet:
1)
24 000 stran barevného tisku (oboustranně či jednostranně)
2)
1 600 ks vázaných (kroužková vazba) vzdělávacích materiálů a propagačních materiálů
3)
800 ks CD (technická příprava a výroba CD - včetně vypálení obsahu, výroby polepu a
kompletace CD)

3.2. Klasifikace předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement
Vocabulary
39294100-0
79800000-2

Informační a propagační výrobky
Tiskařské a související služby

3.3. Předpokládaná hodnota zakázky: maximálně 170 000,00 Kč bez DPH, tj.
205 700,00 Kč vč. DPH:
a) Sazba, tisk a vazba vzdělávacích materiálů pro žáky - cena do 92 727, 27 Kč bez
DPH, tj. 112 200,- Kč vč. DPH,
b) Technická příprava a výroba CD s multimediálními materiály pro žáky - cena do
30 909,09 Kč bez DPH, tj. 37 400,- Kč vč. DPH,
c) Sazba, tisk a vazba propagačních materiálů technických a přírodovědných oborů pro
žáky - cena do 46 363,64 Kč bez DPH , tj.56.100,- Kč vč. DPH
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4.
4.1.

Doba a místo plnění zakázky, dodatečné informace
Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín plnění: dodavatel je povinen splnit zakázku do 30. 11. 2014.
4.2.

Místo plnění zakázky

Místem plnění dodávky je sídlo zadavatele.
4.3.

Dodatečné informace

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy a žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Zadavatel odešle odpovědi na dodatečné informace do 4 pracovních dnů od
obdržení žádosti. Zadavatel doporučuje, aby písemná žádost o dodatečné informace byla
doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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1.

Kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen v souladu s §§ 50 a 51 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
5.1

Vymezení kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
5.2 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel ve smyslu § 53
zákona:
a) který 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, splňuje tento
předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak
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) který 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,
splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,
tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli 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) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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) který 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
k)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 k této zadávací
dokumentaci)
5.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§54 zákona) splňuje dodavatel, který
předloží:
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

5.4 Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3
k této zadávací dokumentaci).
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5.5

Forma splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů doklady
předloženými v kopii listin. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti kalendářních
dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tzn. ke dni podání
nabídky.

5.6

Důsledek nesplnění kvalifikace

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, bude vyloučen z výběrového řízení.
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2.

Posouzení nabídek, hodnotící kritérium pro zadání
zpracování nabídkové ceny

zakázky a způsob

Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Uchazeče, jehož nabídka
byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti
ve výběrovém řízení a o tomto vyloučení uchazeče informuje.
Základním hodnotícím kritériem zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za jednu sadu propagačního nebo
vzdělávacího materiálu složená z těchto částí:
Cena za sazbu a barevný tisk jedné strany formátu A4
Cena za 1 ks kroužkové vazby
Cena za 1 ks CD (technická příprava a výroba CD – včetně vypálení obsahu, výroby
polepu a kompletace CD)
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V případě,
že nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky, bude nabídka
uchazeče vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:
Nabídková cena bez DPH
Samostatně DPH
Nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré finanční
náklady spojené s realizací zakázky.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu, jehož vzor je přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem
k vyřazení nabídky z hodnocení.
Podmínky překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
tzn. za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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3.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky vč. platebních
podmínek ve smyslu § 44 odst. 3 písmeno a) zákona ve formě vzorové kupní smlouvy
(Příloha č. 4). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
dodavatele (ve smyslu § 68 odst. 2 zákona) musí respektovat stanovené Obchodní podmínky a
v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními
podmínkami.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2014. Jednotlivá dílčí plnění budou
realizována na základě objednávky a jejího následného potvrzení. Vlastní realizace plnění
proběhne do 10-ti pracovních dní od potvrzení objednávky.
Jednotlivé dodávky budou dodavatelem uskutečněny podle konkrétních objednávek
objednatele, a to až do celkové výše sjednané smlouvou.
Ostatní ujednání
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich případných
dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů vztahujících
se k realizaci předmětu této smlouvy do roku 2025. Výše uvedené dokumenty a účetní
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v souladu
s dalšími platnými právními předpisy ČR. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této smlouvy.
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4.

Nabídka

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně
a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Nabídky se podávají písemně, a to v jednom originále a jednou v elektronické podobě na
CD,
v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/názvu/jména/ a příjmení a razítkem a podpisem zástupce uchazeče), dále
označené názvem této zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“ . Na obálce musí být
uvedena také adresa (sídlo) uchazeče.
Uchazeč je vázán svou nabídkou do 30. 9. 2013.
Nabídky se podávají nejpozději dne 2. 9. 2013 do 10.00 hod. na adresu: APC Consulting
s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, a to každý den lhůty od 9.00 hod. do 15.00 hod., poslední
den lhůty do 10.00 hod. Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání
nabídky.
V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu
uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována v českém
jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem.
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a.

krycí list nabídky;

b.

doklady prokazující splnění kvalifikace dle oddílu 5. zadávací dokumentace;

c.
návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za
uchazeče;
d.
čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadání
výběrového řízení.
Právní úkony nelze činit elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
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5.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit Zadávací podmínky
zakázky při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s pravidly uvedenými
v Příručce příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, verze 6.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.
Zadavatel nehradí uchazeči náklady za účast v zadávacím řízení.

V Přerově dne 15. 8. 2013

…………………………………..
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ředitel
Seznam příloh zadávací dokumentace
d.i.1.

Krycí list nabídky

d.i.2.
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů – vzor
d.i.3.
České prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
uchazeče splnit veřejnou zakázku – vzor
d.i.4.
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