Město Roztoky

Vyzývá k podání nabídky
V nadlimitní veřejné zakázce dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen ZZVZ)
na dodávky

„Dodávka a instalace kompletního vybavení nové
ZŠ Za cihelnou v Roztokách u Prahy“
DLE TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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článek 1
Základní pojmy
Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:
- „zadavatel “, jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel“, jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon“, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
- „dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním
předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu
na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „subdodavatel“, jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva,
- „uchazeč“, jedná se o dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel“, jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či
výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech
obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace“, jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky,
- „zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož
účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení
zadávacího řízení,
- „kvalifikace dodavatele“, jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
článek 2
Údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
E-mail:
Adresa profilu zadavatele:

Město Roztoky
Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
002 41 610
CZ00241610
Jan Jakob, starosta
Ing. Ivan Goll, referent veřejných zakázek
Tel. / fax:
220 400 236 / 220 400 233
goll@roztoky.cz, mu@roztoky.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace (ZD) vypracovala osoba odlišná od
zadavatele, a to konkrétně:
Část ZD
Označení osoby
Půdorysy
jednotlivých B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ: 261 49 788,
podlaží z Dokumentace pro HIP: Ing. Pavel Bejček, ČKAIT 0007341
provedení stavby
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článek 3
Vymezení předmětu veřejné zakázky
CPV kód
39160000-1
39143200-8
39134000-0
30200000-1
48822000-6
72710000-0
32321000-9
32320000-2
32330000-5
30123000-7
39162200-7
39162100-6
39713410-0

Slovní popis
Školní nábytek
Nábytek pro jídelny
Počítačový nábytek
Počítače
Počítačové servery
Místní počítačové sítě
videoprojektory
Televizní a audiovizuální přístroje
Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
Kancelářské stroje
Školící pomůcky a zařízení
Vybavení po výuku
Stroje na čištění podlah

Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka, a v nutných případech i instalace
kompletního vybavení nově budované základní školy „Za cihelnou“ v Roztokách u Prahy.
Její objekt je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 3 třídy pro školní
družinu; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, dvě jazykové učebny a 8 kmenových tříd
s příslušným sociálním a technickým a kancelářským zázemím pro žáky a personál. Součástí
objektu je gastroprovoz s jídelnou pro 120 osob. Celková kapacita objektu je 240 žáků a 76
pedagogických a nepedagogických pracovníků. Požadované vybavení zahrnuje školní a
kancelářský nábytek, výpočetní, zobrazovací a audio techniku a techniku k zajištění vnitřní
konektivity; učební pomůcky a úklidové stroje a prostředky. Přesný seznam a popis
požadovaného vybavení je předmětem přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Předměty
popsané v příloze č. 4 této dokumentace slouží pouze k instruktivním účelům a k popisu
kvalitativních požadavků zadavatele. Jako příklady technického příměru jsou použity položky
z katalogů Makra Didakta a jiných internetových zdrojů, případně jsou definovány pouze
popisem. Uchazeči mohou nabídnout jiné, adekvátní řešení, při zachování požadovaných
parametrů. Rozměrově se mohou nabízené předměty mírně lišit od požadovaných, musí však
být možno je umístit do určených prostor ZŠ. K tomuto účelu je přílohou půdorys všech
podlaží objektu (příl. č. 3a až 3c). Tyto parametry dodávky lze upřesnit při návštěvě místa
dodání požadovaného vybavení v termínu dle údajů čl. 6 této zadávací dokumentace.
Vzhledem k poměrně značné šíři poptávaného sortimentu nelze požadovat dodávku od
jediného dodavatele. Z tohoto důvodu je zakázka rozdělena, ve smyslu § 35 ZZVZ, do
následujících pěti částí:
1) Nábytek
2) Úklidové stroje a prostředky
3) didaktické pomůcky
4) Výpočetní a zobrazovací technika
5) Audio – video přístroje
Těmto částem odpovídají jednotlivé listy přílohy č. 4 – seznamu poptávaného sortimentu a
podkladu pro kalkulaci nabídkové ceny. Nabídky se podávají vždy na konkrétní část této
veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení může podat nabídku i ve více částech zakázky,
bez jakéhokoliv omezení.
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Zadavatel požaduje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění u nábytku a průmyslového
zboží v délce minimálně 24 měsíců. Uchazeč může nabídnout lhůtu delší, nikoliv však kratší.
Veškerý dodaný sortiment musí mít technické, materiálové a hygienické vlastnosti vhodné
pro použití v provozech základních škol.
Dodávka by měla být kryta finanční podporou z evropských fondů (IROP) v rámci projektu č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006146 – „výstavba nového objektu ZŠ Roztoky. Z tohoto faktu
vyplývají zadavateli i dodavateli některé povinnosti, vtělené do příslušných ustanovení návrhu
kupní smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
článek 4
Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky
1)

Místem plnění je objekt nově budované základní školy, pro 1. stupeň, nalézající se na
pozemku parc. č. 2994/2 a 2990/9 k. ú. 742511 Žalov.

2)

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy o dodávce

3)

Termín plnění: plnění bude zahájeno (předpoklad)
Předpokládané ukončení plnění zakázky

15. srpna 2021
31. srpna 2021

článek 5
Limitní cena zakázky
Jedná se o nadlimitní zakázku s předpokládanou celkovou hodnotou 5.763.560,- Kč bez DPH
(21%). Předpokládané hodnoty, v částkách v Kč bez DPH, jednotlivých částí zakázky jsou
následující:
1) Nábytek – 3.166.240,2) Úklidové stroje a prostředky – 181.085,3) didaktické pomůcky – 26.890,4) Výpočetní a zobrazovací technika – 2.314.545,5) Audio – video přístroje – 74.800,Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě údajů a informací z dřívějších
zakázek zadavatele, a to:
Dodávka a instalace nábytku pro dostavbu ZŠ v Roztokách
Dodávka a instalace ICT vybavení pro dostavbu ZŠ v Roztokách
Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy ZŠ Zaorálkova 1300 v Roztokách
Dodávka a instalace IT vybavení pro nové třídy ZŠ Roztoky
Nabídková cena vítězného účastníka bude zkoumána z hlediska podezření na mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ, přičemž za mimořádně nízkou bude
nabídková cena pokládána, pokud bude nižší než 75% aritmetického průměru srovnatelných,
konkurenčních nabídek, při jejich minimálním počtu 2.
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článek 6
Harmonogram průběhu výběrového řízení
1)
2)
3)
4)

Vyhlášení zadávacího řízení ………………………………….4. 6. 2021
Návštěva místa realizace zakázky (sraz v sídle zadavatele) .. 18. 6. 2021 od 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek …………………………. ………..7. 7. 2021 do 10:00 hod.
Podepsání realizační smlouvy ….……nejdéle do 20 dnů od vyhlášení výsledků soutěže

Délku zadávací lhůty stanovuje zadavatel na 60 dní. Platnost nabídek tedy musí být
minimálně do 5. 9. 2021.
Pokud v průběhu výběrového řízení dojde ke zpoždění oproti jeho harmonogramu, posunují
se o toto zpoždění přiměřeně veškeré návazné termíny.
článek 7
Závazné požadavky na obsah nabídky
1) Kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1)
2) Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče podle článku 8 této zadávací
dokumentace.
3) Nabídková cena pro jednotlivé části zakázky, zpracovaná podle ustanovení článku 9 této
zadávací dokumentace. Tyto údaje se zanesou do krycího listu nabídky
4) Prohlášení o délce poskytnuté záruční lhůty v měsících na dodávaný sortiment. Tyto
údaje zanese uchazeč do krycího listu nabídky.
5) Rámcový návrh smlouvy o dodávce (příl. č. 5), doplněný o identifikaci uchazeče a
nabídkové údaje a podepsaný oprávněnou osobou. Návrh může být před podpisem
s vítězným uchazečem měněn pouze v nepodstatných ustanoveních. Podstatnými
ustanoveními se rozumějí nabídkové údaje, délky lhůt, výše sankčních ustanovení apod.
6) Jestliže účastník podává nabídku ve více částech zakázky podá pouze jednu nabídku,
vypracovanou dle výše uvedených požadavků a přiloží cenovou nabídku pro jednotlivé
části zakázky dle bodu 3 s příslušným záznamem v krycím listu nabídky a v návrhu kupní
smlouvy.
článek 8
Kvalifikační předpoklady
1) Základní způsobilost – pro všechny části zakázky
Uchazeč o zakázku prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74, odst. 1, písm. a) až
e), se zřetelem na ustanovení § 74, odst. 2 a 3 zákona, předložením čestného
prohlášení dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, podepsaného oprávněnou
osobou.
2) Profesní způsobilost dle § 77 zákona – pro všechny části zakázky
Uchazeč prokáže tuto způsobilost předložením prosté kopie výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné podobné evidence, je-li v ní zapsán. Dále předložením prosté kopie
dokladu osvědčujícího oprávnění k podnikání v oblasti související s plněním veřejné
zakázky. Kupř. předložením prosté kopie živnostenského listu, nebo výpisu z veřejné
části živnostenského rejstříku. Pro všechny části zakázky je požadováno oprávnění pro
velkoobchod a maloobchod nebo výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Strana 5 (celkem 9)

Požadované doklady se předkládají ve formě prosté kopie. Zadavatel nepřipouští
prokázání této části způsobilosti formou čestného prohlášení
3) Technické kvalifikační požadavky
Účastník o zakázku prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79,
odst. 2, písm. b) předložením seznamu významných dodávek jím realizovaných
v posledních 3 letech (od měsíce dubna 2018 do současnosti) pro jednotlivé části
zakázky takto: Nábytek: minimálně 2 dodávky do základních škol, každá o
minimálním finančním rozsahu 1.500.000,- Kč bez DPH; Oblast výpočetní techniky:
minimálně jedna dodávka obsahem odpovídající tomuto zadání v minimálním
finančním rozsahu 1.000.000,- Kč bez DPH; úklidové stroje a prostředky: minimálně
dvě dodávky podlahových, mycích strojů, každá ve finančním objemu minimálně
100.000,- Kč bez DPH. Součástí seznamů musí identifikace zadavatele, rok realizace a
finanční objem (bez DPH) plnění účastníka v uvedené zakázce. Pro možnost ověření
referencí doporučuje zadavatel uvést do seznamu ještě název akce popisující její
obsah, místo realizace, jméno a funkce zástupce zadavatele zakázky a telefonní a
mailové spojení na něho. U ostatních částí zakázky není prokázání technické
kvalifikace požadováno.
4) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 odst. 1
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
5) Předložení dokladů před uzavřením smlouvy dle § 86, odst. 3
Vítězný účastník je povinen nejdéle k datu uzavření kupní smlouvy předložit doklady
dle § 74, odst. 1, písm. a) až e); § 77, odt. 1) a 2) písm. a) a § 79, odst. 2 písm. b)
v originálech, nebo ověřených kopiích, pokud tak již neučinil v rámci podané nabídky.
Poskytuje-li účastník tyto doklady v elektronické podobě, musí tyto soubory nést
autorizační znaky (podpisy, certifikáty, časové razítko) vydávající instituce.
K předložení těchto dokladů
článek 9
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu zakázky vyplněním jednotkových cen bez DPH u
jednotlivých položek Tabelárního podkladu pro kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 4 této
zadávací dokumentace). Sortiment jednotlivých částí zakázky je organizován v oddělených
listech přílohy. Celková nabídková cena jednotlivých částí zakázky je v příslušných listech
automaticky kalkulována. Takto vykalkulované nabídkové ceny se zanesou do příslušných
kolonek krycího listu nabídky.

Strana 6 (celkem 9)

Článek 10
Podání nabídky
1.

Dodavatel (uchazeč) může v jedné části zakázky podat pouze jednu nabídku. Dodavatel
může podat nabídku i ve více částech zakázky. Zadavatel nijak neomezuje možnosti
plnění poptávky pomocí poddodávek.

2.

Dodavatel (uchazeč), který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci

3.

Více dodavatelů může nabídnout plnění zakázky společně. V takovém případě požaduje
zadavatel nedílnou, společnou odpovědnost všech takových dodavatelů na plnění
zakázky. V nabídce pak dodavatelé předloží doklad, podepsaný oprávněnými osobami,
svědčící o společné vůli jednotlivých dodavatelů, plnit společně zakázku. Doklad může
mít charakter smlouvy o spolupráci při plnění zakázky.

4.

Nabídky se podávají výhradně písemně, elektronicky. Elektronicky lze podat nabídku
výhradně přes profil zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestoroztoky), který je připraven pro plně elektronické zadávání. Pro elektronické podání
nabídky přes profil zadavatele je však nutné se na portálu „vhodné uveřejnění“
bezplatně registrovat jako dodavatel.

5.

Při podání nabídky přes profil zadavatele bude nabídka podána ve formátu pdf, návrh
smlouvy i ve formátu aplikace MS Word a cenovou nabídku dle kapitoly č. 9 ve formátu
aplikace MS Excel. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na xx. x. 2021 do
xx00 hod.

6.

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl.

7.

Zadavatel bude evidovat podané nabídky v pořadí, v jakém mu byly doručeny.

článek 11
Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
článek 12
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
1.

Uchazeč je oprávněn po veřejném zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
(dále v textu „písemný dotaz“) k zadávacím podmínkám. Písemné dotazy je nutno
doručit zadavateli elektronickou poštou na adresu goll@roztoky.cz a mu@roztoky.cz,
nebo prostřednictvím profilu zadavatele, nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví písemně elektronicky tazateli i všem
evidovaným uchazečům nejdéle do 3 pracovních dnů po obdržení dotazu. Dodatečné
informace budou též zveřejněny na profilu zadavatele. Kompletní zadávací dokumentace
včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele.
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2.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti.

článek 13
Otevírání nabídek
1.

Otevírání nabídek se uskuteční na adrese sídla zadavatele bezprostředně po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. O otevírání nabídek vyhotoví zadavatel protokol, který
zveřejní na svém profilu

2.

Zadavatel, prostřednictvím pověřených osob, bude při otevírání nabídek postupovat dle
ustanovení § 109 zákona.

3.

Po provedení těchto úkonů vrátí pověřené osoby nabídky zadavateli k dalšímu posouzení
a věcnému hodnocení dle níže uvedených výběrových kritérií.

4.

Řádně doručené nabídky budou nejprve vyhodnoceny dle výběrových kritérií způsobem
dle ustanovení čl. 15 této zadávací dokumentace. Vítězná nabídka bude následně
posouzena z hlediska úplnosti a správnosti dle čl. 7 a z hlediska splnění kvalifikačních
požadavků.
článek 14
Doručování

1.

2.

Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení (např. písemné dotazy
k obsahu zadávací dokumentace, zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny atd.),
smlouvy a dokumenty se smlouvou související budou zasílány na elektronickou adresu
zadavatele uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace, popř. prostřednictvím profilu
zadavatele.
V případě jakýchkoliv změn elektronické, doručovací adresy jsou zadavatel i dodavatel
(uchazeč) povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

článek 15
Kritéria pro zadání veřejné zakázky
1.

Hlavním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je celková nabídková cena bez
DPH dle čl. 9. Váha kritéria je 80%. Platné pro všechny části zakázky

2.

Druhým kritériem je délka záruční doby (lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění)
(váha 20%). Platné pro všechny části zakázky.

3.

Bodové hodnocení kritérií jednotlivých subkritérií vychází z obecného vzorce bodového
hodnocení:
a) pro kritérium 1.:
nejnižší nabízená hodnota

Bodový zisk = (---------------------------------------) x váha kritéria v %,
aktuálně hodnocená hodnota
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b) pro kritérium 2.:
Aktuálně hodnocená hodnota

Bodový zisk = (---------------------------------------) x váha kritéria v %,
Nejvyšší nabízená hodnota

4.
5.

Nabídka s nejvyšší celkovým bodovým ziskem bude vyhodnocena jako nejvýhodnější
a bude vybrána k realizaci.
Zadavatel nejdříve provede vyhodnocení všech řádně doručených nabídek dle výše
uvedených výběrových kritérií a nabídku s nejvyšším počtem dosažených bodů
podrobí posouzení z hlediska její správnosti a úplnosti (tedy zda vyhověla veškerým
zadávacím podmínkám) a následně z hlediska splnění kvalifikačních požadavků.
Pokud nabídka těmto kritériím nevyhoví, bude účastník z výběrového řízení vyloučen,
bude provedeno nové hodnocení nabídek a celý proces se bude opakovat.
článek 16
Další informace k zadávacímu řízení

1.

Nabídky budou předloženy v českém jazyce.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, zejména z důvodů uvedených v
§ 127 odst. 2 písm. c), d) a h) zákona.

3.

Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto
práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se
zákonem.

5.

Tato zadávací dokumentace a její přílohy dle čl. 17 jsou k dispozici na profilu zadavatele
(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky) pod názvem zakázky.
článek 17
Přílohy
1) Krycí list nabídky
2) Prohlášení o prokázání základní způsobilosti
3) Půdorysné plány objektu ZŠ
4) Seznam požadovaného vybavení a podklad pro kalkulaci nabídkové ceny
5) Návrh smlouvy o dodávkách

V Roztokách 3. 6. 2021

Ing. Ivan
Goll, CSc.
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