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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 18 odst. 5

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: Dodání vybavení MŠ Velenského

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení:
Město Bělá pod Bezdězem

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa):
Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

IČ: 002 37 434

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele:
Jitka Tošovská, starostka města

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení:
GORDION s. r. o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa):
Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 261 47 921

Osoba oprávněná za osobu zastupující 

zadavatele jednat:
Mgr. Pavel Robek

Kontaktní osoba: Ing. Eva Rudolfová

Telefon, fax, e-mail:
tel.: +420 281 021 817, fax.: +420 281 021 825,

rudolfova@gordion.cz

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí (analogicky dle § 98 ZVZ). Pokud není uvedeno jinak, jsou 

požadavky zadavatele shodné pro všechny části zakázky.

Část 1: Hračky edukativní, běžné, námětové, vybavení na sportovní a výtvarnou výchovu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka herních prvků, v rozsahu a v souladu se zadávací 

dokumentací. Jedná se o vybavení nového pavilonu MŠ, které zahrnuje cvičební a herní pomůcky, 

didaktické i běžné hračky, knihy, pohádky na DVD atd.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 136 675,- Kč vč. DPH
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Část 2: Elektro

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektroniky v rozsahu a v souladu se zadávací 

dokumentací. Jedná se o vybavení nového pavilonu MŠ, které zahrnuje elektroniku (interaktivní 

tabule, počítače, videotelefon atd.), vybavení prádelny (mandl, žehlička atd.).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 288.300,- Kč vč. DPH

Část 3: Nábytek

Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení prostor MŠ v rozsahu a v souladu se 

zadávací dokumentací. Jedná se o vybavení nového pavilonu MŠ, které zahrnuje nábytek a úložné 

prostory.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 578 135,- Kč vč. DPH

Část 4: Ostatní vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je ostatní vybavení prostor MŠ v rozsahu a v souladu se zadávací

dokumentací. Jedná se o vybavení nového pavilonu MŠ, které zahrnuje ostatní drobné vybavení, jako 

je textil (matrace, povlečení, ručníky apod.), nádobí, gastro nádoby, odpadkové koše, nástěnky, 

úklidové náčiní apod.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 155.802,- Kč vč. DPH

       

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory Smluv pro danou část veřejné zakázky. Vzory 

smluv tvoří přílohu č. 1 – 4 této zadávací dokumentace.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku do jedné nebo do více částí veřejné zakázky. Nabídka pro 

každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídka podaná v jedné části veřejné 

zakázky bude posuzována a hodnocena nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné 

zakázky. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno 

překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 a 2 této 

zadávací dokumentace. 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu 

se zadávací dokumentací.  

Další požadavky:

 Nabídková cena bude uvedena v CZK,
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 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel) 

a nabídková cena včetně DPH,

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky,

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky,

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 

uvedených v položkovém rozpočtu. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve 

výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu

práce pod jinou než k tomu určenou položku oceněného výkazu výměr bude mít za následek 

vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet 

podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha 

návrhu smlouvy. Uchazeči ocení pouze výkaz výměr pro část veřejné zakázky, na kterou podají 

nabídku. Výkazy výměr k ocenění tvoří přílohy č. 7 - 10 této zadávací dokumentace

 Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovské soubory (ve formátu *.xls), zadavatel 

uvádí, že jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány

za zadávací podmínky veřejné zakázky, tzn. že uchazeči nejsou oprávněni zpracovat své nabídky 

dle těchto funkcí – výpočtových vzorců, jsou-li v excelovských souborech nastaveny.

7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

7.1.

Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu za příznačné, 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 

zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení.

7.2. Specifikace plnění nabízené uchazečem

Uchazeč ve své nabídce jako přílohu č. 2 příslušného návrhu Smlouvy předloží kompletní technickou 

specifikaci (v českém jazyce) jím nabízeného plnění. Z doložených dokumentů musí bezpochyby 

vyplývat splnění technických parametrů uvedených v zadávacích podmínkách.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, 

která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným 

způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. V rámci hodnocení nabídek 

budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy 

uchazeče.
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10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na 

vhodném médiu (CD), v českém jazyce. 

10.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

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

a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

10.4. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů 

pro zpracování nabídky:

10.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek 

u jednotlivých oddílů (kapitol).

10.4.2. Podepsaný návrh Smlouvy.

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy (pro každou část veřejné zakázky 

samostatně). Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a požadované přílohy

a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní 

součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat 

zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat 

zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost 

důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za 

dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu 

Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena 

v originále nebo v úředně ověřené kopii.

10.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.

10.4.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem. 

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta) 

nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Ing. Eva 

Rudolfová, tel: +420 281 021 817, fax: +420 281 021 825, e-mail: rudolfova@gordion.cz.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny 

stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační 

dokumentaci.

mailto:rudolfova@gordion.cz
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11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění pro část 3 se uskuteční 10. 7. 2014 2014 v 9:00 hodin. Sraz účastníků je před 

budovou Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, Velenského 112, 294 21  Bělá pod Bezdězem.

Prohlídka místa plnění pro část 1, 2 a 4 se s ohledem na předmět veřejné zakázky neuskuteční. 

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 18. 7. 2014               Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 

Bělá pod Bezdězem

Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem, Masarykovo 

náměstí 90, Bělá pod Bezdězem, a to v následující pracovní době:

Po: 7:00-11:30 12:30-17:00

Út: 7:00-11:30 12:00-15:00

St: 7:00-11:30 12:30-17:00

Čt: 7:00-11:30 12:00-15:00

Pá: 7:00-11:30 12:00-14:30

či doporučenou poštou na adresu zadavatele:

Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo náměstí 90

294 21 Bělá pod Bezdězem

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem 

„NABÍDKA - Dodání vybavení MŠ Velenského / číslo části zakázky, na kterou je nabídka podána

- NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno 

převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno 

pořadové číslo. 

Uchazeč je povinen nabídku na každou z částí podat v samostatné obálce, tak, aby bylo možné 

rozlišit, na jakou část veřejné zakázky je nabídka podána

13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum:18. 7. 2014

Hodina: 

část 1 - v 10:00 hodin

část 2 - v 10:15 hodin

část 3 - v 10:30 hodin
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část 4 - v 11:45 hodin

Otevírání obálek s nabídkami proběhne na adrese zadavatele v zasedací místnosti ve druhém patře.                                                       

Otevírání obálek s nabídkami se zúčastní zadavatelem jmenovaná komise, dále se může zúčastnit 

maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. 

14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

 Příloha č. 1 - Smlouva - Hračky edukativní, běžné, námětové, vybavení na sportovní a výtvarnou 

výchovu 

 Příloha č. 2 - Smlouva - Elektro, 

 Příloha č. 3 - Smlouva - Nábytek

 Příloha č. 4 - Smlouva - Ostatní vybavení

 Příloha č. 5 - Kvalifikační dokumentace

 Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů

 Příloha č. 7 - Výkaz výměr pro část zakázky č. 1

 Příloha č. 8 - Výkaz výměr pro část zakázky č. 2

 Příloha č. 9 - Výkaz výměr pro část zakázky č. 3

 Příloha č. 10 - Výkaz výměr pro část zakázky č. 4

V Bělé pod Bezdězem dne 7. 7. 2014
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