Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Měšická 322, 250 65 Líbeznice

Zadavatel veřejné zakázky:
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Měšická 322, 250 65 Líbeznice
IČ: 00875911
tel.: +420 283 981 085
gsm: +420 773 263 265
www.zslibeznice.cz
kontaktní osoba: PhDr. František Grunt, ředitel školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Vyzývá k podání nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a v
souladu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „Zákona“), na dodávku:

„Krátké klavírní křídlo pro výuku ZUŠ“

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového klavíru pro potřeby Základní umělecké školy
Líbeznice.
Rozsah zadání:
Dodání, instalace a naladění klavírního křídla pro potřeby Základní umělecké školy Líbeznice
včetně dodání příslušenství (klavírní stolička “Beethovenka”). Místem plnění je Základní škola
a Základní umělecká škola Líbeznice, učebna č. K2, která se nachází ve 2. NP patře hlavní budovy
školy na adrese Měšická 322.
Požadovaný klavír musí být nový a mít délku 150 - 155 cm, 88 kláves, 3 pedály.
Ladění klavírního křídla proběhne měsíc po jeho instalaci na místo plnění.
2. Předpokládaná hodnota zakázky: do 230 000 Kč bez DPH
Úhrada ceny zakázky bude zaplacena na základě faktury po předání, instalaci a naladění
klavíru na místě určení.
3. Zadávací dokumentace:
Veškeré podklady pro zpracování nabídek jsou k dispozici na oficiálních internetových
stránkách Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice na www.zslibeznice.cz.
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4. Doba a místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, hlavní
budova, Měšická 322, Líbeznice.
Místo plnění je možné si prohlédnout po domluvení termínu prohlídky.
Termín realizace veřejné zakázky je do konce dubna 2021.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost:
Dodavatel splní základní způsobilost, pokud prokáže splnění podmínek dle ustanovení
§ 74 Zákona. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením
čestného prohlášení.
Profesní způsobilost:
Dodavatel splní profesní způsobilost dle ustanovení § 77 Zákona předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a prokáže, že je oprávněn podnikat
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu 3 obdobných realizací
v posledních 3 letech, jejichž předmětem byly dodávky klavírů.
6. Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto
zadání a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky obsahující základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jiné jméno
fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné
jednat o nabídce a podpis oprávněné osoby.
2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s naplněním předmětu
zakázky a bude stanovena jako konečná.
3) Podepsaný návrh Kupní smlouvy.
4) Doklady prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením:
„Krátké klavírní křídlo” – NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“.
Na obálce musí být uvedena adresa sídla uchazeče.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
7. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a hodnotící komise:
Nabídka bude posuzována podle jednoho kritéria a tím bude cena. Za nejvhodnější nabídku
bude považována nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
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7.1. Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena bez DPH se bude skládat z dodání nového klavírního křídla vč. příslušenství,
jeho dopravu na místo určení a naladění klavírního křídla. Uchazeč předloží cenovou nabídku
v členění na cenu bez DPH, procento a výše DPH a cenu včetně DPH.
Hodnocena bude cena bez DPH.
K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístí první
v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, může zadavatel vyzvat
postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud
nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání
veřejné zakázky zruší.
8. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:
Nabídky musí být doručeny na adresu: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice,
Měšická 322, 250 65 Líbeznice – poštou, nebo osobně na téže adrese, a to nejpozději do 26.
02. 2021 do 7,55 hodin. V případě podání poštou rozhoduje doručení na adresu zadavatele.
Termín otevírání obálek: Dne 26. 02. 2020 v 8.10 hodin na téže adrese.
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být
úplná.
Nabídky je možné podat osobně v úřední dny, nebo po telefonické domluvě.
Kontaktní osoba pro administraci řízení: Mgr. Iva Štrynclová, 770 178 739
9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:
1) Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
3) Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije
svá práva uvedená v odstavci 1. a 2. tohoto článku.
4) Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky.
Přílohy:
Krycí list + prohlášení
Čestné prohlášení
Seznam referenčních zakázek

