Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380

VÝZVA
k předložení nabídky

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku

" Kompresorovny odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného
vzduchu "
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15028585
Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy
Kontaktní osoba: Michal Burian, zástupce ředitelky pro odborný výcvik

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka

" Kompresorovny odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného
vzduchu "
2.2 Jedná se o dodávku kompletního vybavení kompresorovny odborného výcviku včetně
rozvodů stlačeného vzduchu tzv. „na klíč“, která zahrnuje:


demontáž stávajícího zařízení a rozvodů tlakového vzduchu;



ekologickou likvidací demontovaného zařízení;



dodávku, instalaci a uvedení do provozu kompresorové stanice včetně provedení
všech zkoušek a revizí v dokonalém souladu se zákony a vyhláškami platnými v
České republice v okamžiku předání zařízení.

2.2.1 Legislativa
Požadavkem je provedení zařízení, jakož i celková realizace předmětu díla v dokonalém
souladu se zákony a vyhláškami platnými v České republice v okamžiku předání zařízení.
Znalost zákonů, vyhlášek, předpisů a dalších aplikovaných norem, včetně podmínek
potřebných schvalovacích řízení, je věcí dodavatele a jde na jeho náklady. Upozorňujeme
na požadavky bezpečnosti, spolehlivosti, jakož i na prokázání shody s předpisy ČR.
Veškeré zařízení musí odpovídat všem normám a předpisům platným v České republice.

1

Zhotovitel zodpovídá za komplexnost celého rozsahu dodávky. Zhotovitel musí dodržet
všechny požadavky popsané touto výzvou a jejich přílohami.
2.2.2 Minimální požadované technické parametry zakázky jsou:
Specifikace zařízení kompresorové stanice.
Konstrukce kompresoru
Výkonost
Příkon
Pracovní rozsah tlaku
Napětí
Počet kusů
Tlaková nádoba (vzdušník):
Objem
Konstrukce
Materiál
Separátor OWAMAT (odpovídajícího výkonu)
Automatický el. odvaděč kondenzátu (odpovídajícího
výkonu)
Kondenzační sušička stlačeného vzduchu chlazení na
(odpovídajícího výkonu)
Materiál rozvodů
Popis potrubí
Směnnost kompresorové stanice

Pístový nebo šroubový
700 - 900l/min
5 -7,5 kW,
8 - 10 Bar
400V
2
950 – 1 100 l/11 bar
stojatý
oboustranně pozinkovaná nádoba, vč.pasportu a armatury

OLEJ/VODA

+ 3 °C
PPR nebo ocel (ocelové rozvody včetně nátěru)
dle ČSN 13 0072 – štítky s názvem a směrem
protékajícího média
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2.2.3 Instalace
Dodávkou se rozumí a dodavatel musí zajistit:
 Demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího zařízení;
 Dopravu zařízení na místo montáže do Střední školy technické, Vysoké Mýto,
Mládežnická 380;
 Připojení kompresoru na rozvody tlakového vzduchu;
 Montáž všech příslušenství kompresoru a vzdušníku;
 Uvedení do provozu, seřízení a odzkoušení – dle pokynů výrobce, požadované
zkoušky a veškeré revize (tlaková zkouška + revize tlakové nádoby, revize
elektro).
2.2.4 Garance
Dodavatel provede na své náklady a ručí za následující, při předání díla:
 Vyškolení obsluhy a údržby + podrobný popis požadovaných činností obsluhy a
údržby zařízení;
 Dostupnost servisu zařízení a náhradních dílů po dobu 10 let;
 Garantovaný zásah servisního technika do 24 hodin od nahlášení požadavku –
nahlášení možné kdykoliv;
 Požadovaná lhůta na odstranění případných vad: do 72 hodin od nahlášení
uživatelem;
 Zajištění dodání náhradního dílu do 24 hodin od zjištění o jaký díl se jedná;
 Seznam všech komponentů (part list s inventárními čísly) včetně jejich životnosti
v provozních hodinách a jejich dostupnost – dle výrobce tzv. part list s inventárními
čísly;
 Seznam spotřebního matriálu včetně cen;
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Uvedení servisního intervalu.

2.2.5 Dokumentace
 Dodavatel provede na své náklady a ručí za následující, při předání díla:
 Rozpis preventivní údržby zařízení a rozpis požadovaných prohlídek dle
příslušných zákonů;
 Návody k obsluze k dodaným zařízení;
 Dokumentaci a manuály 1x v elektronické podobě (CD/DVD /USB disk) + 3x
v tištěné podobě;
 Revizi a všechny ostatní legislativní potřebné dokumenty.
2.2.6 Garance
 Záruční doba na celkové zařízení min. 36 měsíců bez omezení, mimo spotřebního
materiálu, který bude definován v dodavatelské dokumentaci.
 Dodavatel ručí za správnost a úplnost veškeré jím předané dokumentace.
2.3 Místem plnění je Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380.
Předmět plnění bude realizován v termínu do 31.3.2022.
2.4 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále též jen „zákon“) vyjma povinnosti
zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně a tvoří přílohu této výzvy.
Zadávací dokumentaci tvoří:
a) Minimální požadované technické parametry zakázky
b) Návrh smlouvy

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13. 12.2021 do 9:00 hodin. Nabídky se
podávají na doručovací adrese zadavatele: Střední škola technická, Vysoké Mýto,
Mládežnická 380, Vysoké Mýto. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty
do 9 : 00 hod. v sekretariátu zadavatele.

5. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny
5.1 Nabídky se podávají písemně v českém jazyce. Nabídku tvoří doklady požadované
v bodu 6. této výzvy a doplněná, oprávněnou osobou podepsaná smlouva (příloha č.
2 výzvy). Dodavatel přiloží ke smlouvě oceněný soupis prací, který je přílohou
poskytnutého vzoru smlouvy. Jakékoliv jiné než zadavatelem požadované úpravy v
návrhu smlouvy o dílo budou považovány za nedodržení zadávacích podmínek a
taková nabídka bude vyřazena ze zadávacího řízení.
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v jednom originále a v elektronické
podobě na přenosném digitálním médiu. Digitální médium bude obsahovat kompletní
obraz podepsaného originálu nabídky. Návrh smlouvy o dílo bude navíc přiložen
v editovatelném digitálním formátu DOC, popř. DOCX.
V případě rozporu mezi textem nabídky v listinné a elektronické podobě má přednost
verze listinná.
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5.2 Dodavatel vyplní a ocení všechny položky soupisu dodávek a prací a výslednou
cenu doplní do návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy). Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky.
5.3 Dodavatel nemusí k nabídce v listinné podobě přikládat ty přílohy smlouvy, které není
oprávněn vyplňovat nebo měnit.
5.4 Obálka s nabídkou bude řádně uzavřena a zřetelně označena textem „NEOTEVÍRAT
– VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a názvem zakázky " Kompresorovna odborného výcviku
včetně rozvodů stlačeného vzduchu "
5.5. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání
nabídek, tj. dne 13. 12.2021 v 11:00 hod., ve společenské místnosti v sídle
zadavatele.

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
6.1 Zakázku může plnit dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).
6.2 Dodavatel dále předloží
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
6.3
- O prokázání předpokladů dle bodu 6.1 učiní dodavatel čestné prohlášení.
- Doklady k bodu 6.2 a), b), c) mohou být doloženy v prosté kopii.
6.4
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu
stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiných osob vyjma kvalifikace dle bodu 6.1 a předložení výpisu
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z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění způsobilosti jinou osobou v rozsahu dle bodu 6.2 a),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění způsobilosti v rozsahu bodu 6.1 jinou osobou
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.

7. Údaje o hodnotících kritériích
7.1 Jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení nabídek byla
stanovena nejnižší nabídková celková bez DPH.
7.2 Podle kritéria charakteru ceny je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou ta s nejnižší
hodnotou, hodnocení proto proběhne vzestupným seřazením nabídek podle nabídkové
ceny dle bodu 7.1. O pořadí bude rozhodovat nejnižší nabízená cena vč. DPH.

8. Zadávací lhůta
Účastníci jsou vázáni podanou nabídkou a nemohou ze zadávacího řízení odstoupit po
dobu 4 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

9. Další práva zadavatele
9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů
a dokladů.
9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro
něj lhůtu.
9.3 Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích
podmínek u vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele
nesplňovala zadávací podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího dodavatele (účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
původního hodnocení, účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za
vítězného dodavatele. Zadavatel může tento postup využít opakovaně.
9.4 Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vítězný dodavatel, který
splnil zadávací podmínky, na písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou
lhůtou odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu až do doby
uzavření smlouvy.

10. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky v
souladu se ZVZ. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých
nákladů. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v
zadávacím řízení. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel dle závazného návrhu smlouvy požaduje, aby vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy předložil zadavateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši
nejméně 1 mil. Kč.
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Nepředložení požadované pojistné smlouvy bude posuzováno jako nesoučinnost
dodavatele při podpisu smlouvy.

11. Odpovědné zadávání:
Zadavatel podle § 6 odst. 4 ZZVZ vyhodnotil jako relevantní následující aspekty zakázky:
- k oblasti sociálně odpovědného zadávání:
a) S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl
požadavky na minimální roční obrat dodavatele, je tak plnění umožněno jak
živnostníkům, tak malým a středním podnikům.
b) S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách nezakázal podíl
poddodavatelů, je plnění zakázky otevřeno i jim a na plnění veřejné zakázky se
mohou podílet.
c) S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil bližší
požadavky na kvalifikaci osob podílejících se na plnění zakázky, mají dodavatelé
možnost zaměstnat v rámci jejího plnění i osoby se ztíženým uplatněním na trhu
práce.
d) Projekt je řešen bezbariérově, je tedy zajištěna dobrá dostupnost do stavby, která
je předmětem zakázky, i osobám se zdravotním postižením. - k oblasti
environmentálně odpovědnému zadávání.
e) Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu v souladu s podmínkami
OPŽP. Projekt je tedy svým účelem motivován environmentálními aspekty.
f) Projektová dokumentace obsahuje závazné pokyny pro nakládání s odpady
vzniklými na stavbě. Tyto pokyny jsou v souladu s ekologickými a právními
požadavky.
g) Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s nejnovějšími normami
a technickými požadavky.
Ve Vysokém Mýtě dne 2. 12.2021
Ing. Jitka Jiskrová,
MBA

Digitálně podepsal Ing. Jitka Jiskrová,
MBA
Datum: 2021.12.02 23:56:04 +01'00'

Ing. Jitka Jiskrová MBA
ředitelka školy

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy
Vzor čestného prohlášení (základní a profesní způsobilost)
Cenová nabídka
Obchodní podmínky
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