GYMNÁZIUM, KRNOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna svítidel v tělocvičně školy“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Adresa:
IČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov
00601349
Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy
Mgr. Vladimír Schreier
554 610 664, 554 614 594
vladimir.schreier@gym-krnov.cz

2. Informace o druhu zakázky
Druh zadávacího řízení:

zakázka malého rozsahu

Zadavatel tímto informuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

zrušit zadávací řízení bez udání důvodů
nevracet uchazečům podané nabídky
doplnit zadání veřejné zakázky
odmítnout nevhodnou nabídku dle §22 (1) a)-f) zákona 137/2006 Sb. včetně neodůvodněné mimořádně nízké
cenové nabídky

4. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je výměna svítidel v tělocvičně Gymnázia v Krnově. Jedná se o výměnu výbojkových
svítidel za svítidla s LED technologií splňující veškeré parametry dle normy ČSN EN12 193 Světlo
a osvětlení – osvětlení sportovišť. Svítidla musí splňovat následující parametry:
- rovnoměrnost osvětlení celé plochy tělocvičny všech rovinách 0,5
- hladina průměrné horizontální osvětelnosti 300 Ix, hladina průměrné vertikální osvětelnosti
200 Ix,
- barva světla bílá, teplota chromatičnosti minimálně 4000 K
- index barevného podání minimálně 60
- svítidla nesmí oslňovat
- svítidla s minimální potřebou údržby (bezúdržbové svítidla)
Součástí zakázky je:
- demontáž stávajících svítidel včetně ekologické likvidace
- montáž a napojení nových svítidel (minimálně 14)
- revize zařízení

e-mail: vladimir.schreier@gym-krnov.cz

: 554 614 594

ředitel: 554 610 664

Nová svítidla budou osazena na stávající nosnou ocelovou konstrukci a budou napojena na stávající
rozvody elektro. Ovládání zůstane stávající.
Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1) a krycí list se soupisem prací, dodávek
a sazeb (příloha č. 2).

5. Místo plnění
Tělocvična Gymnázia, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov.

6. Lhůty a místo pro podání nabídky
Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 23. 5. 2016 do 12:00 hodin. Nabídky mohou uchazeči doručit osobně
do kanceláře školy nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené
v předchozí větě, bude vyřazena z posuzování. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Jiné požadavky
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem
včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky.

8. Hodnotící kritéria
- nejnižší nabídková cena

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace podle ust. § 62 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů: - čestné prohlášení uchazeče, kterým prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů
- doložení prokázání odborné způsobilosti opravňující k provedení zakázky tohoto rozsahu
- výpis z obchodního rejstříku či z jiné evidence

10. Datum vyhodnocování nabídek
- 23. 5. 2016 v 15.00

11. Osoba oprávněná jednat za uchazeče
Uchazeč ve své nabídce uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

12. Termín plnění dodávky
- červen 2016 (nejlépe 3. – 12. 6. 2016)

13. Požadavek na formu podávané nabídky
Nabídka musí být v písemné formě v jednom vyhotovení v jazyce českém. Uchazeč doručí zadavateli nabídku poštou
nebo osobně na adresu zadavatele. Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: Veřejná
zakázka „Výměna svítidel v tělocvičně školy“ a údajem „NEOTVÍRAT“. Dále musí obálka obsahovat
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název/obchodní firmu a sídlo.
Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:





Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo (podepsán a orazítkován)
Identifikace uchazeče
Doklady k prokázání splnění kvalifikace

14. Závěrečná ustanovení
Uchazeči:

- předkládají jako součást nabídky i vyplněný návrh smlouvy o provedení díla dle vzoru v příloze
(obchodní podmínky)
- jsou vázáni svou nabídkou po dobu 60 dnů
- nevzniká podáním nabídky žádné právo na uzavření smlouvy na předmět nabídky
- nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

Příloha 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
Příloha 2: Krycí list nabídky
Přílohy si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři školy nebo kontaktovat ředitele školy na tel. 554 610 664.

V Krnově dne 12. 5. 2016

Mgr. Vladimír Schreier – ředitel školy, v.r.

e-mail: vladimir.schreier@gym-krnov.cz

: 554 614 594

ředitel: 554 610 664

