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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

 

k zakázce malého rozsahu: 

„ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA 

DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU 

KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA“ 
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Název zakázky: „Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku 

v rámci projektu Kvalitní a efektivní výuka“ 

Zadavatel 

Název / obchodní 

firma : 

Základní škola praktická, Základní škola speciální a 

Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 

IČ : 61894516 

Adresa sídla / místa 

podnikání: 
Paříţská 2199, 272 01 Kladno 

Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat: 

Mgr.Taťána Semančíková – ředitelka školy 

tatana.semancikova@koralekkladno.cz  

tel.+420 312 684 369, +420 606 077 055 

Kontaktní osoba: 
Eva Hüblová – finanční manaţer projektu 

 

Telefon, fax: tel.+420 312 684 369, +420 606 077 053 

E-mail: koralek.kladno@volny.cz,  hublovaeva@volny.cz 
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Vymezení předmětu zakázky malého rozsahu 

 

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s příručkou č.5 pro příjemce 

finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ze dne 

účinnosti 6.9.2011), oddíl 7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK (dále i metodický pokyn). 

Zadavatel není veřejným, ani dotovaným zadavatelem dle zákona. Zadavatel je povinen 

při zadání této zakázky postupovat pouze dle příručky pro příjemce finanční podpory z 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7. Postupy pro 

zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční 

podpory OP VK (dále i metodický pokyn). 

Nejedná se o veřejnou zakázku ani o zadávací řízení podle zákona č. 137, 139/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

Zadavatel pouţívá zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které 

přímo odkazují na přesné ustanovení zákona se zadavatel i uchazeči budou přiměřeně 

řídit citovaným ustanovením.  

Na základě ust. § 44 odst. 9 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen 

„Zákona“), v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje poţadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a sluţeb, 

které platí pro určitou osobu nebo jeho organizační sloţku za příznačné, patenty na 

vynálezy, uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 

umoţňuje zadavatel pouţití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

Vymezení předmětu zakázky 

 

Předmětem zakázky je dodávka speciálního nábytku na strukturované učení 

v autistické třídě  (viz technická specifikace příloha č.2 ZD). 

Zakázka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky, název projektu „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka - 

základní krok do života“, reg. číslo CZ.1.07/1.2.33/01.0002 

 

 

 



 

Stránka 4 z 15 
 

Předpokládaná hodnota zakázky 

 

Předpokládaná hodnota zakázky celkem: 166 900,- Kč bez DPH tj. 201 949,- s DPH. 

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá maximální nabídkové ceně zakázky. V případě 

překročení maximální nabídkové ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení 

vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH. 

(bez ohledu na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH) 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu 

plnění. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v 

členění:  

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 

 samostatně DPH  

 nabídková cena včetně DPH 

 

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«. 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz. příloha č.1 této ZD). 

Platební podmínky  

 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, na faktuře musí být dále 

uvedena specifikace projektu (název projektu a registrační číslo). Daňový 

doklad vč. dodacích listů/předávacích protokolů bude uchazečem předán spolu 

s dodávkou zakázky. Splatnost tohoto daňového dokladu bude stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.  

 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění zakázky vymezené v  zadávacích 

podmínkách zadavatel nepřipouští. 
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Kvalifikace uchazečů 

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

- základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona, 

- profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona a 

- technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona. 

 

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 

předloţením prohlášení v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona. 

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

starší 90 kalendářních dnů. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí: 

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

ţivnostenské oprávnění či licenci. 

 

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí: 

1. Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s 

uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za splnění technických kvalifikačních 

předpokladů v tomto bodu se povaţuje realizace nejméně 3 takových zakázek. 

 

Přílohou tohoto seznamu musí být: 

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby 

poskytovány veřejnému zadavateli,  
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b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné 

osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo 

c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě 

neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 

od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 

Obchodní podmínky 

 

7.1. Uchazeč o zakázku malého rozsahu je povinen předložit zadavateli 

jediný návrh smlouvy.  

7.2. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či ţádným způsobem omezovat oprávnění či 

poţadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném 

případě není nabídka uchazeče úplná. 

7.3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 

nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem 

jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být 

v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předloţení 

nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředloţení zmocnění dle 

předchozí věty není předloţením řádného návrhu poţadované smlouvy a 

nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.                                                        

7.4. Uchazeč o zakázku malého rozsahu musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle 

poţadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněţ ustanovení zákona, 

obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této 

zakázky.  

7.5. Uchazeč je povinen do návrhu smlouvy zapracovat následující ustanovení: 

„Dodavatel souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto 

zakázkou malého rozsahu a jejím financováním, bude uchovávat na 

jednom místě do konce roku 2025. Dále souhlasí s tím, že se na jeho 

osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské unie 

vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze strany kontrolních orgánů 

jako k příjemci finanční podpory a souhlasí s tím, že umožní přístup 

oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, a to až do roku 2025. Těmito subjekty jsou zejména 

územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 

Evropský účetní dvůr“. 

7.6. Uchazeč je povinen respektovat následující ustanovení publicity: (řešení titulní 

strany smlouvy a všech dalších dokumentů při realizaci zakázky): Na titulní 

straně smlouvy a všech dalších dokumentech bude v záhlaví logolink s 

logy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, EU s nápisem EVROPSKÁ UNIE, , OP 

VK, logo zadavatele, pod řadou těchto log prohlášení zdůrazňující 

přidanou hodnotu pomoci Společenství, tedy text „INVESTICE DO 

ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. Také předávací protokol bude obsahovat 

logolink a prohlášení s textem. 
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7.7. Návrh smlouvy musí obsahovat informaci o tom, ţe předmět zakázky je 

pořizován v rámci projektu „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně 

postiženého žáka - základní krok do života, reg. číslo 

CZ.1.07/1.2.33/01.0002“ realizovaného v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky. 

7.8. Pokuta za nedodrţení termínu dokončení předmětu plnění a případné vady 

plnění činí 0,5% z ceny za kaţdý den po uplynutí dodací lhůty. 

 

Dodací podmínky 

 

Termín dodání: 

Termín dodávky je stanoven do 25.8.2013 

 

Záruční podmínky 

 

Délka záruky je stanovena minimálně dle obchodního zákoníku. 

 

Pokyny pro zpracování nabídky 

 

Nabídka bude předloţena v jednom originále a prosté kopii v písemné formě, v českém 

jazyce a na CD. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele 

uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Na obálce bude uvedeno, na kterou zakázku je nabídka uchazečem předkládána, stejně 

tak bude obálka obsahovat označení uchazeče. Nabídka včetně příloh a podpůrných 

dokumentů musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené heslem: "Neotvírat! 

Výběrové řízení -nábytek“ a s uvedením adresy zadavatele i uchazeče. 

 

 

Uchazeč závazně pouţije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto 

článku zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky 

2. Obsah nabídky 

3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona 

4. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona 
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5. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona 

6. Návrh smlouvy 

7. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku  

 

Nabídka bude předloţena nejpozději do 25.5.2013 do 12,00 hod. Nabídka bude 

doručena na adresu zadavatele (viz kontaktní údaje), rozhoduje termín fyzického 

doručení, nikoli odeslání. 

 

Kritéria hodnocení nabídek  

 

Pro zadání zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti 

nabídky tato dílčí hodnotící kritéria: 

1. Celková cena bez DPH (váha kritéria 60%) 

2. Kvalita technického řešení zakázky (váha kritéria 30%) 

3. Doprava, dodávka a montáţ na místě určení (váha 10%) 

 

Způsob hodnocení  

Pro hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií budou pouţity tyto vzorce: 

1. Pro celkovou cenu sluţby bez DPH: 

100 x 

nejvýhodnější nabídka  

tzn. nejniţší cena 
x  0,60 

cena hodnocené nabídky 

 

 

 

2. Pro kvalitu technického řešení zakázky 

počet přidělených bodů x  0,30 

 

 

3. Pro dopravu, dodávku a montáţ na místo určení 
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počet přidělených bodů x  0,10 

 

V případě hodnocení nabídek podle dílčího kritéria pod bodem 2 a 3, sestaví hodnotitel 

pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nevýhodnější nabídce 100 

bodů a kaţdé následující nabídce takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru 

splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.  

 

 

Otevírání obálek s nabídkami 

 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 

 

Zrušení výběrového řízení 

 

Zadavatel bude postupovat při případném zrušení výběrového řízení dle čl. 7.4.11 

Zrušení výběrového řízení metodického pokynu. 

 

 

Dodatečné informace 

 

Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Ţádost o dodatečné informace musí být pověřené osobě doručena 

nejpozději 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Ţádosti o dodatečné informace 

musí být zaslány na adresu pověřené osoby (písemně, nebo elektronicky). Ţádost o 

dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Zadavatel 

prostřednictvím pověřené osoby poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 

případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu. Dodatečné informace, včetně 

přesného znění ţádosti, doručí zadavatel prostřednictvím pověřené osoby současně všem 

dodavatelům, kteří poţádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta.  
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Ostatní informace 

 

Zadavatel stanoví, ţe nabídky musí být podány v listinné podobě a na CD. 

Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky. 

Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky. 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky. 

Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců od posledního dne lhůty pro 

podávání nabídek. 

Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku. 

 

Přílohy zadávací dokumentace 

 

 příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 

 příloha č. 2 – Technická dokumentace  

 příloha č. 3 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům  (vzor) 
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Příloha č.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Zakázka malého rozsahu 

Název: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku  
v rámci projektu KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  

Základní škola praktická, Základní škola 

speciální a Mateřská škola speciální 

Kladno, Pařížská 2199 

Sídlo:  Kladno, Pařížská 2199 

IČ:   618 94 516 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Taťána Semančíková 

Uchazeč 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:    

Kontaktní osoba:     
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Tel./fax:    

E-mail:     

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK  

Cena celkem bez DPH: 
Samostatně DPH 

(sazba ... %): 

Samostatně DPH 

(sazba ... %): 

Cena celkem 

včetně DPH: 

     

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

........................................ razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace  

Podrobná specifikace a kalkulace předmětu zakázky malého rozsahu na dodávku 

speciálního nábytku na strukturované učení v autistické třídě  

 

Nábytek 

 

U všech níţe uvedených poloţek: 

 Barva nábytku včetně hran – středně tmavý dřevěný dezén 

 Tloušťka lamina 2-2,5 cm 

 Úchytky – kovové 

 

Poloţka Název Popis Počet 

kusů 

Nabídková 

cena v Kč 

bez DPH / 

1 ks 

Nabídková 

cena v Kč 

bez DPH / 

celkem 

1. Skříňka  

roletka do výše 80 cm 

3 vnitřní police 

Šířka 80cm  

Výška 140 cm 

Hloubka 43 cm 

10   

2. Speciální sestava nábytku: 

Skříň vestavěná do prostoru 

 

 

 

Stůl lichoběţník 

 

 

 

Hrací koutek - molitanový 

 

Šířka 200 cm 

Výška 298 cm 

Hloubka 60 cm 

 

Šířka 

290cm,250 cm 

Výška 76 cm 

Hloubka 50 cm 

 

Půlkruh180 cm 

Výška 20 cm 

 

1   

3. Speciální regál na pomůcky a 

strukturované krabice – vestavěný 

do prostoru rozdělený na tři části, 

posuvné dveře, police, posuvné 

dveře  

Šířka 400 cm 

Výška 265cm 

Hloubka 55 cm 

1   

4. Speciální regál na pomůcky a 

strukturované krabice – vestavěný 

do rohu místnosti  

Jedna strana: 

Šířka 265 cm 

Výška 300cm 

Hloubka 55 cm 

 

Druhá strana: 

Šířka 110 cm 

Výška 300cm 

Hloubka 55 cm 

 

1   

 

Instalace: 

- Kompletní instalace  

- Montáţ 

- Doprava 
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Příloha č.3 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 

1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

Já (my) níţe podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), ţe dodavatel ……………….…………..…  

(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. ţe: 

a) 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, přijímání úplatku, podplácení, 

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, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 

orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 

rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ 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, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 

kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí 

této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující41) nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
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e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a to i ve vztahu ke spotřební 

dani, 

g) 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) 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) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 

§ 54 písm. d) poţadováno 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) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

 

V……………………., dne ……………………..       

  

 

____________________________ 

     razítko a podpis oprávněné           

      osoby dodavatele  

 


