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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplněno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.05/02.0043
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně
zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech
Dodávka stavebnic pro potřeby cílové skupiny
Dodávka

14. 10. 2009
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
493 332 509
josef.hynek@uhk.cz
62690094
CZ62690094
Ivana Hudcová
Koordinátorka projektů financovaných z ESF, PdF UHK
493 331 115, 731 541 966, ivana.hudcova@uhk.cz
zahájení: 15. 10. 2009 (12 hod.)
ukončení: 23. 10 .2009 (12 hod.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebnic pro
cílovou skupinu žáků ZŠ a SŠ dle podrobné specifikace
uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Maximální cena dodávky Kč 231 479,- bez DPH
(Kč 275 460,- s DPH)
Jedná se o veřejnou zakázka malého rozsahu (s hodnotou
plnění nejméně 100 tis. Kč a nedosahující 500 tis. Kč bez
DPH) zadávanou v souladu s ustanovením § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, postupem

1
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Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:

mimo režim tohoto zákona..
Lhůta dodání: 3 týdny od podepsání kupní smlouvy
Místo dodání:
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Děkanát
Ivana Hudcová
Náměstí svobody 301, 500 03 Hradec Králové
Nabídka bude prokazatelně doručena v písemné podobě
v zalepené obálce na adresu:
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Děkanát
Ivana Hudcová
Náměstí svobody 301, 500 03 Hradec Králové
Na obálku napište text „Dodávka stavebnic pro potřeby
cílové skupiny – NEOTVÍRAT“.
Při poskytování dodatečných informací bude postupováno
dle §4 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací
metody s váhami. Bodovací metoda s váhami stanovuje
celkovou ekonomickou výhodnost nabídek jako vážený
součet dílčích ohodnocení variant (nabídek) vzhledem
k jednotlivým kritériím.
Nabídka, která je v daném kritériu nejvýhodnější obdrží za
toto kritérium max. počet stanovených bodů. Ostatní
nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje
míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu
k nejvýhodnější nabídce.
U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka nejnižší hodnotu
(tj. cena, nejkratší doba dodání): 100 krát nejvýhodnější
nabídka, tj. nejnižší hodnota krát váha kritéria v procentech
děleno hodnotou hodnocené nabídky.
Kritéria:
1. Nabídková cena (vč. DPH) s váhou 70 bodů pro
nejvýhodnější nabídku tj. nejnižší cena
2. Rychlost dodávky s váhou 20 bodů pro nejvýhodnější
nabídku tj. nejkratší doba dodání ve dnech.
3. Rychlost záručního servisu s váhou 10 bodů pro
nejvýhodnější nabídku tj. nejrychlejší poskytnutí
servisu.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace2:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
prokáže dodavatel, který předloží:
1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán dle § 54 písm. a);
2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci dle § 54 písm. b).
Doklady, které je dodavatel povinen předložit k prokázání
splnění kvalifikace, musí být předloženy v originále nebo
v úředně ověřené kopii. Zároveň tyto doklady nesmí být
k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále zadavatel požaduje předložit při podpisu kupní
smlouvy:
3) čestné prohlášení, že předmět zakázky je nový,
plně funkční a jeho využití nepodléhá žádným
právním omezením.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být
podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě
podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů,
kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí:
1) návrh smlouvy včetně přílohy č. 1. Přílohou výzvy
k podání nabídek je návrh smlouvy, který dodavatel
použije pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku tj. na vyznačených místech návrh smlouvy
doplní o požadované údaje a zpracuje přílohu č. 1 tj.
uvede informace o dodavateli, specifikaci zboží
konkretizovanou kvantitativně i kvalitativně včetně
cenové nabídky v položkovém členění, uvede
záruční lhůty a návrh servisních podmínek. Do
návrhu smlouvy jsou promítnuty obchodní
podmínky dodavatele. Návrh musí být podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

2

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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2) čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty podle § 43 zákona, která
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí 26.11.2009;
3) doklady, které je dodavatel povinen předložit
k prokázání splnění kvalifikace dle § 54 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nabídka musí být:
- zpracována v písemné formě v českém jazyce,
- odpovídajícím způsobem zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh
(nejlépe všechny listy očíslovat v pravém dolním
rohu souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1),
- vložena do obalu, který bude uzavřen a označen
názvem veřejné zakázky, adresou dodavatele a
nápisem „Dodávka stavebnic pro potřeby cílové
skupiny – NEOTVÍRAT“.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem bude
stanovena povinnost, aby dodavatel umožnil všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
Zadavatel:
- umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,

-

nepřipouští dílčí plnění,
vyhrazuje si právo nevracet uchazečům nabídky,
nehradí uchazečům náklady spojené
s vypracováním a předložením nabídky,
- požaduje, aby dodavatel vystavil fakturu na
dodávku na základě předešlé konzultace se
zadavatelem,
- si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové
řízení bez udání důvodů.
Výzva k podání nabídek je v době od 14. 10.2009 do 23.
10 .2009 uveřejněna na webových stránkách projektu:
hsh.uhk.cz
*nepovinný údaj

.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
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Hudcová
ivana.hudcova@uhk.cz
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Telefon:
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49 333 1115
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