Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace
Kontakt ředitelka 608 604 121,
www.cdmck.cz, email: info@cdmck.cz, podlahova.cdmck@gmail.com

OTEVŘENÁ VÝZVA
oznámení o zahájení výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů
ve smyslu § 31 a ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
dále jen „výzva“

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:
Kontaktní osoba ve věcech
organizačních:

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace
Bc. Hanou Podlahovou, ředitelkou
Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice
64707130
Pavel Rivola
e-mail: it.cdmck@seznam.cz
Jan Podmele, tel. 605 433 259,
e-mail: janpodmele.cdmck@seznam.cz

I. Název veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

Roboti sada SŠ

Interní číslo veřejné zakázky:

01/2021

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky:
Zadávací lhůta:

Celková cena 68 870Kč bez DPH.

Profil zadavatele:

https://zakazky.ceska-kamenice.cz

Lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, je 90 kalendářních dní od
lhůty pro podání nabídek.

II. Druh a klasifikace veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:

CPV kódy:
39162000-5 – Vzdělávací vybavení
JA01-1 Technické vybavení PC
Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o postup podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět veřejné zakázky, obchodní a platební podmínky, další podmínky:
Předmětem veřejné
zakázky je:

Předmětem zakázky je dodávka robotických stavebnic určených pro
stavbu různých robotických modelů. Podrobný popis a specifikace
předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je
uvedena v příloze č. 1 – „Soupis dodávek – Roboti sada SŠ“ této ZD.
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Pokud je v této zadávací dokumentaci, nebo v podrobné specifikaci
použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky,
nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné
řešení.
Předmět této veřejné zakázky bude financován z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z projektu „ÚK IKAP
A2“
Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a její přílohy. Zadávací dokumentace je
kompletně (vč. příloh) k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.ceska-kamenice.cz
Požadavky na variantní řešení:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Možnost využití poddodavatelů:

V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele, předloží účastník
seznam poddodavatelů s uvedením druhu činností, rozsahu činností a
procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky. Dále předloží
čestné prohlášení poddodavatele/ů o případné spolupráci s účastníkem na
zakázce. Účastník, který podal nabídku, nesmí být zároveň poddodavatelem u
jiného účastníka. V takovém případě bude tento účastník z výběrového řízení
vyloučen.
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě
(poddodavateli) doloží ve své nabídce čestné prohlášení, s uvedením této
skutečnosti.

Obchodní a platební podmínky:




Zadavatel neumožňuje zálohové platby.
Zadavatel umožňuje dílčí úhrady v souladu s postupnými
dodávkami.

Splatnost faktur činí 14 dní
Faktura musí obsahovat:
1) číslo smlouvy,
2) náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
3) údaje dle § 435 občanského zákoníku,
4) celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
5) větu: Spolufinancováno z OP VVV, z projektu „ÚK IKAP A2“
Přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma smluvními
stranami. Tento protokol slouží jako podklad pro úhradu faktury, bez
protokolu bude faktura vrácena jako neúplná.
Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních
povinností:
a) prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu za každý den
překročení sjednané doby dodání předmětu koupě smluvní
pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny s DPH,



Záruční doba činí min. 24 měsíců
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího
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podpisu oběma Stranami.
Další obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy o
dílo, který tvoří přílohu č. 3. této výzvy. Účastník pouze doplní požadované
chybějící údaje a návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem. Vyplněný
a podepsaný návrh smlouvy o dílo bude součástí nabídky účastníka.

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění:
Předpokládaný začátek:
Předpokládané ukončení:

1/2021
2/2021

Místo plnění:

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, Dukelských
hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice

Prohlídka místa plnění proběhne:

Prohlídku místa plnění zadavatel vzhledem k předmětu plnění neorganizuje.

V. Lhůta a místo a podmínky podání nabídky:
Datum podání nabídky:

10. 2. 2021

Hodina podání nabídky:

10:00 hodin

Místo pro podání nabídky:

Nabídku je možné podávat v listinné podobě na adresu Centrum dětí a mládeže
Česká Kamenice, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká
Kamenice, či v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK - profil
zadavatele dostupný na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz.

Podmínky podání nabídky:

V elektronické podobě na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz/manual.html
je dostupný manuál pro dodavatele.
V listinné podobě nabídku podá účastník v českém jazyce v 1 originále.
Nabídka
bude podepsána statutárním zástupcem účastníka, případně osobou pověřenou.
Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené číslem a názvem veřejné
zakázky a s označením - neotevírat, tj.
Zadavatel předepisuje znění smlouvy obsažené v zadávací dokumentaci jako
příloha č. 3 jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v
souladu s tímto vzorovým zněním a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka zadávacího řízení.
Vzorové znění smlouvy nesmí účastník zadávacího řízení měnit, doplňovat ani jinak
upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz
nabídková cena, kterou dodavatel naopak doplnit musí, jméno kontaktní osoby
odpovědné za plnění a taktéž předepsané údaje o dodavateli jako smluvní straně –
vše označeno zeleným podbarvením).
V případě, že účastník zadávacího řízení vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto
ustanovením, bude účastník vyloučen pro rozpor se zadávacími podmínkami z další
účasti v zadávacím řízení.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady:

Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že splňuje základní kvalifikační
předpoklady, a to v rozsahu dle přílohy č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:

1. Výpis z obchodního rejstříku – nesmí být ke dni předložení nabídky starší více
než 90 dnů (prostá kopie).
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a
předmětu veřejné zakázky. (prostá kopie).
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Technické kvalifikační předpoklady: Nejsou vyžadovány

VII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení a posouzení nabídek:
Hodnotící kritérium:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Způsob hodnocení nabídek:

Nejvýhodnější nabídka má uvedenou nabídkovou cenu s nejnižší hodnotou.
Účastník výběrového řízení, který předloží nabídku, u které nabídková cena
překročí hodnotu zakázky, bude vyloučen z účasti ve VŘ.
Nejprve bude provedeno hodnocení nabídek a následně bude provedeno
posouzení splnění zadávacích podmínek nejvýhodnější nabídky, která byla podána
účastníkem (vybraným dodavatelem), se kterým má být uzavřena smlouva.
Hodnocení nabídek bude provedeno v rámci každé části zakázky samostatně podle
nejnižší celkové nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude celková nabídková cena
v Kč včetně DPH, uvedené v nabídce.
Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny včetně DPH od nabídky s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou a
jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou včetně DPH.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí
náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců dotčených účastníků v rámci
dotčené části zakázky.
Otevírání, kontrolu a vyhodnocování nabídek bude provádět komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek. Jednání komise je neveřejné.
Rozhodnutí o výběru dodavatele bude uveřejněno na profilu
https://zakazky.ceska-kamenice.cz do 3 pracovních dnů od jeho přijetí,
jednotlivým uchazečům se adresně nezasílá. Vybraný dodavatel bude následně
kontaktován kvůli uzavření smlouvy.

VIII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny:
Podmínky a požadavky na
zpracování nabídky:

Nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny
strany budou očíslované. V nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předložena: 1 x originál.

Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky pro každou část zakázky, na
kterou podává nabídku, absolutní částkou v českých korunách v souladu těmito
podmínkami, zadávací dokumentací, zákonem a dalšími platnými právními
předpisy. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena za celé plnění předmětu veřejné zakázky se
zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému předání a
to v členění: celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále
sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem
235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena v Kč včetně DPH
na každou části zakázky, na kterou podává účastník nabídku, samostatně.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a
skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je
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vyčíslena nabídková cena).
Celková nabídková cena bude zpracována oceněním Soupisu dodávek, které je
přílohou č. 4. této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení musí ocenit
všechny položky Soupisu dodávek (podle části zakázky, na kterou účastník podává
nabídku) hodnotou vyšší než nula, nesmí žádnou položku změnit ani vypustit. Dle
musí vyplnit konkrétní popis nebo označení nabízeného zboží do sloupce
s názvem Odkaz popisu produktu.

Členění nabídky:

1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 výzvy)
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
a) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz
příloha č. 2 výzvy)
b) výpis ze živnostenského rejstříku, nebo živnostenský list
c) výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm účastník zapsán)
3. Vzor smlouvy podepsaný statutárním zástupcem účastníka (viz příloha č. 3
výzvy)
4. Oceněný Soupis dodávek (viz příloha č. 4 výzvy
5. Další doklady, doplňující údaje dle zvážení účastníka

IX. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Kontakt pro podání žádosti o
vysvětlení:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Rivola
e-mail: it.cdmck@seznam.cz

Kontaktní osoba ve věcech organizačních: Jan Podmele 605 433 259,
e-mail: janpodmele.cdmck@seznam.cz
Lhůta pro podání písemné žádosti Účastník je oprávněn podat v případě nejasností písemnou žádost o vysvětlení
o vysvětlení, lhůta a způsob pro
zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
podání vysvětlení:
nabídek.
Zadavatel uveřejní vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti
na profilu zadavatele.

X. Práva zadavatele:
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy a
zadávací dokumentace,
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení,
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky,
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění,
- zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky
stejným způsobem, jakým vyhlásil výběrové řízení, tzn. zveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění,
- účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
- účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená,
- zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu konečného znění smlouvy,
- zadavatel upozorňuje, že výsledky z otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
zveřejní na internetových stránkách města Česká Kamenice – https://zakazky.ceska-kamenice.cz
- zadavatel upozorňuje na to, že v souladu s § 219 zákona, u veřejných zakázek, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč bez
DPH, bude celé znění smlouvy včetně změn a dodatků zveřejněno na profilu zadavatele.
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XI. Přílohy výzvy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor Návrhu smlouvy

4. Soupis dodávky
Tato výzva byla schválena na 2. schůzi rady města Česká Kamenice dne 25. 1. 2021 pod číslem usnesení 36/2/RM/2021.
V České Kamenici dne 25. 1. 2021

Za zadavatele:

Bc. Hana
Podlahová

Digitálně podepsal Bc.
Hana Podlahová
Datum: 2021.01.28
11:25:57 +01'00'

Bc. Hana Podlahová
Statutární zástupce organizace
Digitálně podepsal Jan
Jan
Papajanovský
2021.01.28
Papajanovský Datum:
10:43:14 +01'00'

Jan Papajanovský
Starosta Města Česká Kamenice
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