ZÁKLADNÍ ŠKOLA –Muchova 228, 403 39 Chlumec, příspěvková organizace
IČO: 44225997, www.zschlumec.cz, tel: 475 223 873
Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZVZ)
Vzhledem k potřebě zjištění ceny obvyklé v místě plnění (respektive zjištění situace na trhu)
si Vás dovoluji požádat o předložení Vaší nabídky za účelem realizace zakázky malého
rozsahu s názvem:

Zajištění autobusové přepravy na výuku plavání
pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ Chlumec
Pokud nemáte o uvedenou akci zájem, považujte, prosím, tuto výzvu
za bezpředmětnou.
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele: Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
Sídlo: Muchova 228, Chlumec, PSČ 40339
Identifikační číslo: 44225997
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. Lenka Suchá, pověřena řízením – výkonem funkce ředitele
Telefon: 734751282
E-mail: sucha@zschlumec.cz
Konzultant zadavatele: Mgr. Petr Dušánek, zástupce ředitele, telefon: 604 169 849
2. VĚCNÉ A ČASOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Zakázka malého rozsahu na služby.

2.2

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění autobusové přepravy na výuku plavání pro
žáky 2. a 3. tříd ZŠ Chlumec, včetně pedagogického doprovodu, a to v tuzemsku.
Rozsah požadovaných prací


Přistavení autobusu v určený čas



Odvoz na akci a z akce, včetně čekací doby



Jedná se celkem o 20 výukových dní plavání, kdy v každém výukovém dni
jsou 3 jízdy ZŠ Chlumec – Krupka plavecký bazén a 3 jízdy Krupka plavecký
bazén – ZŠ Chlumec viz. tabulka plavání 2016



Zajištění autobusové přepravy podle níže uvedené tabulky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA –Muchova 228, 403 39 Chlumec, příspěvková organizace
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Tabulka plavání 2016
Turnus A /pondělí - 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11.,
5.12.2016/
ZŠ Chlumec
Krupka-bazén
Jízda č.
Třída
Směr
čas
čas
7,30

→

1

2.B

7,50

2

Bez třídy

3

3.B

8,50

→

9,10

4

2.B

10,20

←

10,00

5

Bez třídy

6

3.B

←

→
11,50

←

11,30

Turnus B /čtvrtek - 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.,
22.12.2016/
ZŠ Chlumec
Krupka-bazén
Jízda č.
Třída
Směr
čas
čas
7,30

→

1

2.A

7,50

2

Bez třídy

3

3.A

8,50

→

9,10

4

2.A

10,20

←

10,00

5

Bez třídy

6

3.A

←

→
11,50

←

11,30

Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: 3.10.2016
Předpokládaný termín ukončení: 22.12.2016
2.3

Místo plnění veřejné zakázky:
Česká republika

2.4

Celková předpokládaná cena:
Celková předpokládaná cena:

42 000,- Kč bez DPH
8 820,- Kč 21% DPH
50 820,- Kč vč.DPH
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Uvedená celková cena je maximální možná a nepřekročitelná. Cena obsahuje veškeré
náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky.
V případě, že dojde na straně provozovatele bazénu nebo provozovatele plavecké školy
ke zrušení některého z turnusů výuky plavání, bude od celkové ceny za dopravu
odečtena 1/20 (jedna dvacetina) celkové ceny za každý jeden neuskutečněný turnus
(turnusem je myšlen jeden výukový den plavání).
Zadavatel stanovuje, že i kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez DPH a
DPH a uchazeč by se např. teprve po podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že
nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Uchazeč je tedy povinen
příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH
nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.
3. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
3.1

Kvalifikaci prokáže ten uchazeč, který
a)

b)
c)

d)
e)

f)

doloží čestné prohlášení o splnění podmínek uvedených v ust. § 53
odst.1
ZVZ (příloha č.1 této výzvy),
seznam a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č.2 této výzvy),
doloží výpis ze živnostenského rejstříku (jeho kopii), jež se bude vztahovat
k předmětu této veřejné zakázky, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky
(zejména koncesované živnostenské oprávnění minimálně na příležitostnou
vnitrostátní dopravu - provozovaná autobusy nad 9 osob, včetně řidiče,
doloží výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii) ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky, je-li v něm uchazeč zapsán,
pro splnění technických kvalifikačních požadavků uchazeč předloží
podepsaný seznam alespoň tří obdobných zakázek realizovaných uchazečem
v posledních pěti letech, ve kterém u každé položky bude uveden objednatel,
předmět zakázky, druh zadávacího řízení, cena uchazečem realizovaných
služeb, dodávek či prací, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně
telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto
referenci ověřit.
doloží kopii platného velkého technického průkazu k vozidlu (vozidlům), které
bude použito pro plnění zakázky a z níž bude vyplývat to, že vozidlo (vozidla)
má platnou technickou kontrolu.

Subdodavatel
V případě, že uchazeč využije subdodavatele, bude součástí nabídky uchazeče zároveň
smlouva uzavřená se subdodavatelem. Z této smlouvy bude vyplývat závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění předmětu zakázky v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokazuje splnění kvalifikace. Smlouva se subdodavatelem bude v nabídce uvedena v
originále a bude podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče obou
smluvních stran. Prostřednictvím subdodavatele může být doložen kvalifikační
předpoklad dle bodu 3.1 e.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel písemně oznámí uchazeči své
rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.
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4. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu
uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Obálka musí být označena
názvem „Zajištění autobusové přepravy na výuku plavání pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ
Chlumec - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ. Osobní doručení bude provedeno v sídle
zadavatele. Doručování se děje prostřednictvím držitele platné poštovní licence.
Nabídky se podávají (osobně nebo doporučeně) nejpozději do 20.9.2016
do 12:00 hodin na adresu zadavatele.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména - obchodní firma,
sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče/osoba oprávněná
zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem
a zadavatelem.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy o dílo
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč je povinen přijmout bez výhrad závazné znění rámcové smlouvy, do kterého
uchazeč vyplní pouze relevantní údaje k doplnění, jinak nejsou uchazeči oprávněni
návrh smlouvy jakkoli měnit. Rámcová smlouva tvoří přílohu č.3 této zadávací
dokumentace.
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení (originále). Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před
jejich vyjmutím ze složky. Předložený výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny stránky nabídky budou vzestupně očíslovány a počet listů bude uveden
na obálce s nabídkou.
Pokud nabídku podává více uchazečů společně (společná nabídka dle ust. § 51 odst. 6
zákona), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče
při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení a plnění předmětu veřejné
zakázky.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
a)
Krycí list nabídky (příloha č.4 této výzvy)
b)
Výpis ze živnostenského rejstříku (jeho kopii)
c)
Výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii)
d)
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1
ZVZ
(příloha č.1 této výzvy)
e)
Seznam a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 2 této výzvy)
f)
Pro splnění technických kvalifikačních požadavků uchazeč předloží podepsaný
seznam alespoň tří obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních
pěti letech, ve kterém u každé položky bude uveden objednatel, předmět
zakázky, druh zadávacího řízení, cena uchazečem realizovaných služeb,
dodávek či prací, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně
telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto
referenci ověřit
g)
Doplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy (příloha č.3 této výzvy)
h)
Čestné prohlášení o vázanosti nabídky 3 měsíce ode dne podání nabídky
(příloha č. 5 této výzvy)
i)
Kopii platného velkého technického průkazu k vozidlu (vozidlům), které bude
použito pro plnění zakázky a z něhož bude vyplývat to, že vozidlo (vozidla) má
platnou technickou kontrolu.
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4.10 Uchazeč může písemně zaslat zadavateli nejpozději 5 pracovních dní před ukončením
lhůty k podání nabídek žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na
žádosti o dodatečné informace doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Zadavatel je
povinen uchazeči odeslat dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dní od
doručení žádosti o dodatečné informace. Zadavatel odešle ve výše uvedené lhůtě
dodatečné informace též všem uchazečům, kteří o poskytnutí zadávací dokumentace
požádali nebo jim byla zadávací dokumentace poskytnuta.
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Vzhledem k charakteru plnění se prohlídka nestanovuje.
6. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
6.1

6.2

Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí dne 20.9. 2016 ve 13:00 hodin
v objektu ZŠ Chlumec. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči
(max. jeden zástupce za každého uchazeče), kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek.
Otevírání obálek je veřejné.
7. ZPŮS0B ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1

7.2
7.3

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jeden ujetý km
a nabídkovou cenu za 0,5 hod čekací doby, to vše v v krycím listě (příloha č. 4 této
výzvy).
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně veškerých nákladů spojených
s plněním zakázky.
Nabídková cena plnění zakázky nesmí být nulová.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1
8.2

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy (příloha č. 4 této
výzvy).
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

9.1
9.2

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Nabídkové ceny budou seřazeny sestupně, kdy na prvním místě bude uvedena
nejnižší nabídková cena a na posledním místě nejvyšší nabídková cena.
10. VYLOUČENÍ UCHAZEČE O ZAKÁZKU

10.1 Z hodnocení budou vyloučeny nabídky:
a) předložené po stanovené lhůtě dle bodu 4.2 této výzvy
b) nesplňující požadavek dle bodu 4.5 této výzvy
c) nesplňující požadavky dle článků 3. a 7. této výzvy
10.2 Vyloučené nabídky se neposuzují a nevyhodnocují.
10.3 Zadavatel bezodkladně informuje písemnou formou uchazeče, který byl ze soutěže
vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku.
11. DALŠÍ POŽADAVKY
11.1 Uchazeč je oprávněn zadat část zakázky subdodavatelům.
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11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob
a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
11.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.4 Uchazeči jsou vázáni podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího
řízení, zároveň je uchazeč vázán svojí nabídkou po dobu 3 měsíců po ukončení
zadávacího řízení.
11.5 Uchazeči jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto
výběrového řízení anebo plnění zakázky.
11.6 Podané nabídky se nevracejí. Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů, které jim
v souvislosti s podáním nabídky vznikly.
11.7 Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek. O změně budou
vyrozuměni všichni uchazeči, kterým byla výzva poskytnuta, nebo kteří o poskytnutí
této výzvy požádali a zároveň je zveřejní stejným způsobem, jako toto vyhlášení.
Zadavatel stanoví všem v předchozí větě uvedeným uchazečům přiměřenou lhůtu tak,
aby mohli na změnu zadávací dokumentace adekvátně reagovat, zejména přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
11.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku podepsání rámcové
smlouvy zrušit, a to i bez udání důvodů.
11.9 Uchazeč, který podal v rámci tohoto výběrového řízení nabídku, nesmí být současně
subdodavatelem jiného uchazeče, který rovněž podal nabídku v tomto řízení. Pokud
uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá
nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomto výběrovém řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s
jinými uchazeči vyřadí.
12. SEZNAM PŘÍLOH
12.1 Tato zadávací dokumentace má celkem 5 příloh. Přílohami jsou:
a) Příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 ZVZ
b) Příloha č. 2 - seznam a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ
c) Příloha č. 3 - návrh smlouvy
d) Příloha č. 4 - krycí list nabídky
e) Příloha č. 5 - čestné prohlášení o vázanosti nabídky 3 měsíce ode dne podání
nabídky
======================================================================
Návrh firem k oslovení:1. Petr Pelán,PELÁNBUS - Na Kohoutě 793/12, 400 10 Ústí n. L.
2. Tomáš Višňák TV-DOPRAVA - Stradov 100, 403 39 Chlumec
3. SPORTBUS Radomír Haas - 28.října 100, 403 22 Ústí n. L.
4. Miroslav Kroupa - Na Vyhlídce 505, 41742 Krupka, Bohosudov
======================================================================
Vypracoval:
Mgr. Bc. Petr Dušánek
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