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Výzva k podání nabídek
Statutární město Brno připravuje zadání veřejné zakázky pro projekt „Základní škola Pastviny 70 podpora klíčových kompetencí“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008235. Veřejná zakázka
„ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní vybavení“ je podle ustanovení § 27, 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), zadávána
jako veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona). Předmětem
veřejné zakázky „ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní vybavení“ je dodávka
vnitřního vybavení, tj. nábytku do prostor rekonstruovaného bazénu v budově ZŠ. Součástí dodávky je
také doprava a montáž dodávaného zboží a jeho instalace v místě.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Kontaktní osoba zadavatele:
Email:
Tel.:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
„ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní
vybavení“
zakázka malého rozsahu na dodávky
nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona
Mgr. Petra Bartošková, Mgr. Radim Gold
bartoskova.petra@brno.cz, gold.radim@brno.cz
+420 542 174 713, +420 542 174 711

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a technického vybavení do prostor
rekonstruovaného bazénu v budově základní školy dle výkazu výměr zpracovaného společností Atelier
99 s.r.o., Brno, který tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek. Předmětem veřejné zakázky nejsou
položky č. 1 a 17 výkazu výměr, které byly dodány v rámci stavební části projektu "ZŠ Pastviny rekonstrukce školního bazénu". Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace a
úklid prostor.
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3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Místo plnění:

do 31.03.2021
areál ZŠ, prostory bazénu, Pastviny 70, 624 00 Brno.

Výše uvedený termín plnění veřejné zakázky je termínem předpokládaným. Vybraný dodavatel je
oprávněn vyrobit dodávané zboží i ve lhůtě dřívější, zadavatel však upozorňuje, že neposkytne
dodavateli prostory k uskladnění zboží, dodavatel je tedy povinen až do okamžiku montáže uskladnit
zboží na svůj náklad a svou odpovědnost. Zadavatel si vyhrazuje změnu výše uvedeného termínu
plnění, kdy skutečná doba plnění se bude odvíjet od termínu skutečného předání stavební části veřejné
zakázky „ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu“. Vybraný dodavatel bude o předpokládaném
termínu plnění předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky
bude vybraný dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem.
Zadavatel si analogicky dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy,
která bude uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky:
Lhůty plnění vyplývající z čl. IV návrhu smlouvy (příloha č. 4 výzvy) mohou být změněny:
- jestliže při realizaci stavební části předcházející dodávce vnitřního vybavení odborných učeben dle
této výzvy dojde při dokončení a předání díla (stavební části) k tak významnému zdržení, že není možné
požadovat plnění ze strany vybraného dodavatele vnitřního vybavení v původním termínu, a to vždy
nejdéle o dobu trvání takového zdržení. Významným zdržením se rozumí prodloužení termínu splnění
realizace stavební části až do termínu stanoveného touto výzvou pro realizaci dodávky vnitřního
vybavení. Tj., jestliže bude zřejmé (např. z uzavřeného dodatku), že zhotovitel stavební části nedokončí
a nepředá stavební část díla do 31.03.2021, bude lhůta pro plnění veřejné zakázky na dodávku vnitřního
vybavení vybranému dodavateli prodloužena o stejný počet dní, o který bude prodloužena lhůta pro
dokončení díla a jeho předání zhotoviteli stavební části,
- z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Zadavatele, tj. skutečností ležících mimo
dispozici Zadavatele, které Zadavatel nemohl rozumně předvídat ani podstatně ovlivnit.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě průzkumu trhu byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena ve výši 365 900,- Kč
bez DPH.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá
překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v nabídkách účastníků. S ohledem na omezené
finanční prostředky alokované pro tuto veřejnou zakázku zadavatel upozorňuje, že překročení
předpokládané hodnoty v nabídkové ceně účastníků (resp. vybraného dodavatele) může vést ke
zrušení výběrového řízení.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník je povinen nejpozději ve lhůtě stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:
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Základní způsobilost:
Splnění základní způsobilosti prokáže účastník podpisem čestného prohlášení, ze kterého bude
jednoznačně vyplývat, že účastník splňuje veškeré podmínky základní způsobilosti v rozsahu
požadovaném zadavatelem. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat
jménem či za účastníka. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Profesní způsobilost:
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Je-li dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 zákona, může prokázat
splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží účastník v prosté kopii.
Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti tohoto účastníka. V takovém případě je
účastník povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti poskytnout,
v opačném případě se jedná o neposkytnutí součinnosti účastníka k uzavření smlouvy.
6. Hodnoticí kritéria pro zadání veřejné zakázky
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž základním hodnotícím
kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení – řádně podané nabídky do veřejné zakázky se seřadí podle výše jejich nabídkové
ceny od nejnižší po nejvyšší, čímž zadavatel získá výsledné pořadí nabídek. Nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bude považována za nejvýhodnější. V případě rovnosti cen rozhodne los. Losování
v případě rovnosti nabídkových cen proběhne v sídle zadavatele za účasti notáře. K účasti na losování
budou přizváni zástupci účastníků výběrového řízení, jejichž nabídky budou předmětem losování.
V případě, že účastník není plátcem DPH, tzn., že použije variantu B pro strukturu nabídkové ceny (blíže
viz bod 7), bude tato cena pro účely hodnocení považována za cenu včetně DPH.
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky (účastník nenaceňuje položku 1 a 17
výkazu výměr). Nabídková cena veřejné zakázky bude předložena:
− v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek,
− v české měně,
− jako cena nejvýše přípustná,
− nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady na realizaci
zakázky v místě realizace.

-3-

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH FONDŮ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách uvedena
ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné
zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a náklady
účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, zejm. náklady, které účastníku
vyvstanou v souvislosti se zajištěním povinností vyplývajících účastníkovi z výzvy k podání
nabídek a smlouvy a dále v souvislosti se zajištěním záruky za jakost po stanovenou dobu, neníli zadávacími podmínkami či smlouvou výslovně stanoveno jinak.
Cena předmětu plnění veřejné zakázky bude uhrazena na základě konečné faktury po provedení díla.
Splatnost faktury činí minimálně 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli - tuto
skutečnost je prodávající povinen zohlednit při vystavení faktury.
Zadavatel požaduje, aby v nabídce, (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za plnění
veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
Varianta A – pro plátce DPH:
Struktura nabídkové ceny
Cena bez DPH (v Kč)
Výše DPH (v Kč)
Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Varianta B – pro neplátce DPH:
Struktura nabídkové ceny
Cena (v Kč)
V případě, že účastník není plátcem DPH, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení a použije
variantu B k uvedení nabídkové ceny, která bude pro účely hodnocení považována za cenu včetně
DPH.
8. Lhůta pro podání nabídek, datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami
Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději do 17.02.2021, 14:00 hod. Nabídky je možné
podávat osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele
Magistrát města Brna, Odbor implementace evropských fondů, Kounicova 67a, 601 67 Brno, dv. č. 348
(sekretariát), a to v pracovních dnech od 8:00-11:30 hod. a od 12:00-14:00 hod., v poslední den do
14:00 hod. Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli doručit, nestačí tedy pouhé podání nabídky
k přepravě.
Otevírání obálek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v místnosti
č. 457 budovy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno a je neveřejné.
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9. Pokyny pro zpracování nabídky
Každý účastník může podat pouze 1 nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrov řízení
prokazuje kvalifikaci.
Nabídku může podat účastník společně s jinými účastníky (společná nabídka více účastníků). Pokud
účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem samostatně či společně s jinými
účastníky vyřadí.
Účastníci musí uvést, jaké části veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.
Součástí nabídky tedy musí být i seznam poddodavatelů, kteří budou plnit tyto části veřejné zakázky.
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém nebo slovenském
jazyce a současně v kopii také na CD/DVD nosiči, popř. na flash disku. Všechny strany nabídky
(včetně dokladů a dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů) budou očíslovány
vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Uvedené požadavky na formální podobu nabídky mají pouze
doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany účastníka není důvodem pro vyřazení takové
nabídky a vyloučení dotčeného účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou. Pokud nebude nabídka podepsána statutárním
zástupcem účastníka, musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále
nebo ověřené kopii. Součástí nabídky musí být čestné prohlášení o pravdivosti údajů obsažených
v nabídce a o vázanosti nabídkou účastníka. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy pro podání
nabídek.
Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, na němž budou uvedeny
identifikační údaje účastníka.
Obal nabídky do veřejné zakázky bude označen výrazným textem:
„NEOTVÍRAT – „ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní vybavení“.
Nabídka, která bude obsahovat účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka nepodepsaný
závazný návrh smlouvy, bude vyřazena.
Doporučené pořadí součástí nabídky:
- obsah nabídky včetně seznamu příloh
- podepsaný návrh smlouvy (bez příloh)
- oceněný výkaz výměr
- přílohy
- prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
10. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek na základě písemné
žádosti (email, fax, pošta nebo osobní doručení). Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek
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může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek,
případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího
odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného
znění požadavku, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval k podání nabídek.
11. Další podmínky a požadavky zadavatele
Platební, obchodní a jiné podmínky zadavatele jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, jehož písemné
znění je přílohou č. 4 této výzvy.
Náklady spojené se zpracováním nabídky a s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám.
Zadavatel si analogicky dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy,
která bude uzavřena s vybranými dodavateli:
• lhůty plnění vyplývající z čl. IV návrhu smlouvy (přílohy č. 4 této ZD) mohou být změněny
- jestliže při realizaci stavební části předcházející dodávce vnitřního vybavení odborných
učeben dle této výzvy dojde při dokončení a předání díla (stavební části) k tak
významnému zdržení, že není možné požadovat plnění ze strany vybraného dodavatele
v původním termínu, a to vždy nejdéle o dobu trvání takového zdržení. Významným
zdržením se rozumí prodloužení termínu splnění realizace stavební části až do termínu
stanoveného touto výzvou pro realizaci dodávky vnitřního vybavení. Tj., jestliže bude
zřejmé (např. z uzavřeného dodatku), že zhotovitel stavební části nedokončí a nepředá
stavební část díla do 31.03.2021, bude lhůta pro plnění veřejné zakázky na dodávku
vnitřního vybavení vybranému dodavateli prodloužena o stejný počet dní, o který bude
prodloužena lhůta pro dokončení díla a jeho předání zhotoviteli stavební části,
- z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Zadavatele, tj.
skutečností ležících mimo dispozici Zadavatele, které Zadavatel nemohl rozumně
předvídat ani podstatně ovlivnit.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost výběrové řízení kdykoliv zrušit (nejpozději však do okamžiku uzavření
smlouvy).
Zadavatel připouští rozměrovou toleranci nábytku do výše 10 %. V případě rozměrových změn v dané
toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní vybavení a funkci, kterou má vybavení splňovat.
Neplatí pro výšku nábytku.
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.
V případě, že nabídku předloží více osob společně, musí být stanovena jedna z osob, která bude
zodpovědná za celou zakázku, a tato skutečnost musí být doložena v nabídce smlouvou mezi osobami.
S pozdravem

Ing. Ivan
Hloušek

Digitálně podepsal
Ing. Ivan Hloušek
Datum: 2021.02.02
10:47:04 +01'00'
……………………...................
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB
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Přílohy:
- Příloha č. 1 – Výkaz výměr
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a o pravdivosti údajů
obsažených v nabídce
- Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy pro veřejnou zakázku
- Příloha č. 5 – Specifikace nábytek
- Příloha č. 6 – Specifikace nábytek - vestavný
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