Výzva k podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka)

Název zakázky:
"Dodávka interaktivního výukového systému"
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma zadavatele:
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

veřejný zadavatel
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební
Vysoké Mýto
Komenského 1, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jiří Skalický, ředitel školy
49314785
neplátce DPH
Ing. Vladimír Richtr, zástupce ředitele
465 420 314, 731 172 314
skola@stavebniskola.cz

Údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 této výzvy pro podání nabídek.
Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech
dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech
ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky.
Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka interaktivního výukového systému
podle níže uvedené specifikace.
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv
objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí
pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zapracovány
v technických a smluvních podmínkách.
Předpokládaná hodnota zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky je 1.605.000,- Kč včetně DPH.
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Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín podpisu smlouvy je 19. 11. 2021.
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 19. 01. 2022.
Termín ukončení plnění zakázky: do 28. 02. 2022.
Místo plnění
Místnost v 2. nadzemním podlaží objektu v areálu Vyšší odborné školy stavební a Střední školy
stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera, ve Vysokém Mýtě.
Specifikace dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž vybavení podle specifikace v příloze č. 5 této výzvy
(interaktivní výukový systém). Veškeré dodané vybavení bude umístěno do učebny nacházejících se
v druhém nadzemním podlaží budovy zadavatele.
Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva k podání nabídek a její přílohy.
Po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek je možné získat podklady ve výzvě k podání nabídek
na webových stránkách zadavatel v sekci Veřejné zakázky:
http://www.stavebniskola.cz/projekty/verejne-zakazky
Dodatečné informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných informaci v souladu s příslušnými právními předpisy ze strany
uchazečů musí být doručeny písemně zadavateli na adresu: Vyšší odborná škola stavební a Střední
škola stavební Vysoké Mýto, Komenského 1, 566 01 Vysoké Mýto nebo do datové schránky školy:
eptwjez (telefonické dotazy nebudou akceptovány).
Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněnými zástupci uchazeče.
Nabídku je možné podat pouze písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena
nápisem: "NEOTVÍRAT!". Tato obálka bude zřetelně označena také názvem zakázky. Obálka bude
dále označena názvem uchazeče včetně adresy pro doručení písemností a IČ uchazeče. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být
odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně
jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Strany budou
očíslovány. Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné prosté kopii
odpovídající originálu. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem "ORIGINÁL". Kopie
nabídky musí být na titulní straně označena slovem "KOPIE". Je potřeba vzít v potaz, že dokumenty
bude třeba skenovat a nahrávat do systému pro administraci dotace.
Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (Přílohu č.
1 této zadávací dokumentace) a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky
podepíše a vloží jako první list do nabídky.
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Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění příslušné
části zakázky za celou dobu plnění zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena
"nejvýše přípustná". Ke změně této ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou sazby DPH, a to
pouze o tuto legislativní změnu.
Čestné prohlášení
Na prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle této výzvy k podání nabídek uchazeč
závazně použije vzor čestného prohlášení (tvoří Přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídek a
požadované údaje do něj doplní, podepíše jej a vloží do nabídky).
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace.
Uchazeč předloží popisy výrobků určených k dodání v rámci výběrového řízení (dle § 79 odst. 2
písm. e) ZZVZ), ze kterých bude patrné splnění požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 5
Technická specifikace dodávky.
Povinné součásti nabídky:
1. návrh instalace celého výukového systému (dispoziční rozmístění jednotlivých prvků
v zadavatelem určené místnosti) na základě prohlídky uvedených prostor v místě plnění.
Návrh bude dodán ve formátu PDF na vhodném záznamovém médiu (např. USB flash disku)
nebo v tištěné podobě.
2. ukázka 2D ANIMACE vč. manuálu pro výuku (bude dodáno na vhodném záznamovém
médiu, např. USB flash disku). Animace musí pro potřeby výuky vhodně znázorňovat
proudění médií (teplá voda, topná voda, vzduch apod.) a teplotní poměry v několika místech
jednotlivých panelů. Panely musí být propojeny tak, aby animace znázorňovala funkčnost
celé sestavy, ilustrovala pro studenty chod jednotlivých řídicích prvků (chod zdrojů tepla,
čerpadel, ovládání ventilů) a reflektovala tak veškeré chování celé funkční sestavy. Umožňuje
nezávislou simulovanou ukázku funkce pro účely výuky teorie. Animace je přitom nezávislá
na chodu celého systému a je ji možné spustit na libovolném PC vybaveným webovým
prohlížečem a připojením k internetu. Pro možnost distanční výuky musí být dostupná
pomocí webového rozhraní se zabezpečeným přístupem (login, heslo) a doplněna
vypracovanými podklady pro vzdálenou výuku (elektronické zadání jednotlivých cvičení pro
studenty s definovanými výstupy, názorný návod a manuál formou výukového videa sloužící
i jako podpora pro lektory). Musí mít dvě úrovně přístupu – lektor a student.
3. vzorová cvičební úloha pro studenty – jedna učební hodina (např. ve formátu PDF).
4. konkrétní vzorek jednoho výukového modulu „Kombinovaný rozdělovač + sběrač“ –
předložení podle § 79 odst. 2 písm. k). Uchazeč může dodat vzorek formou fotografie včetně
příslušné dokumentace
5. katalogové listy jednotlivých modulů (např. ve formátu PDF).
Uchazeč předloží referenční realizace za poslední 3 roky – minimálně tři realizace funkčního a
rozebíratelného výukového systému na odborných školách v oborech instalatér nebo topenář
v objemu nejméně 1 mil. Kč bez DPH.
Cenová nabídka
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout do ceny i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění.
Cenová nabídka bude obsahovat položkový rozpočet, který bude připojen k vyplněnému prvnímu
listu Přílohy č. 4 této výzvy.
Všechny nabídkové ceny musí být uvedeny jako ceny nejvýše přípustné, včetně dopravy a veškerých
vedlejších nákladů a musí být platné až do celkového dokončení plnění.
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Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: dva měsíce od lhůty pro podání nabídek.
Návrh smlouvy
Uchazeč do nabídky vloží vyplněný a podepsaný návrh smlouvy ve znění – viz. Příloha č. 2 této
zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za
uchazeče. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku nebo z dalších
dokumentů (např. plné moci).
Seznam subdodavatelů
Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich
seznam. V tomto seznamu bude uvedena identifikace jednotlivých subdodavatelů a činnosti, na
kterých se budou podílet. Pokud uchazeč nebude pro plnění zakázky využívat subdodavatele, vloží
do nabídky prohlášení o této skutečnosti.
Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této
zadávací dokumentace.
Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 11. 2021 ve 12:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny
zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Vyšší odborná škola stavební a Střední škola
stavební Vysoké Mýto, Komenského 1, 566 01 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 12:00 hod. v sekretariátu zadavatele.
Místo a čas otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční po ukončení lhůty pro podání nabídek, tedy dne 15. 11.
2021 ve 13:00 hod., v ředitelně v sídle zadavatele.
Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto
vzniklých nákladů.
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Způsob hodnocení nabídek
Hlavní hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena vč. DPH“
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč včetně DPH. Jako
vhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena v Kč včetně DPH bude
nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů.
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Výsledné pořadí nabídek
O pořadí bude rozhodovat nejnižší nabízená cena včetně DPH.
Závěrečná ustanovení
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.
Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Ve Vysokém Mýtě dne 5. 11. 2021

Ing. Jiří
Skalický

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Skalický
Datum: 2021.11.04
13:43:26 +01'00'

Ing. Jiří Skalický, ředitel školy

Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Návrh smlouvy
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení (základní a profesní způsobilost)
Příloha č. 4: Cenová nabídka
Příloha č. 5: Technická specifikace dodávky
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