Výzva k podání nabídek
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta a místo pro podávání
nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč. času)

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Druh veřejné zakázky

„Moduly k výuce žáků oboru Instalatér“
Dodávka
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083/8, Předměstí, Svitavy 568 02
Ing. Leoš Říha
Ředitel
tel: 603 180 579
rihal@sousvitavy.cz
15034569
Mgr. Alice Štrajtová Štefková
tel: 601 339 706
strajtovaa@sousvitavy.cz
Datum zahájení 18. 11.2021
Datum ukončení: 29. 11. 2021 do 11:00 hod.
Nabídky je možno podávat poštou na adresu sídla
zadavatele nebo osobně na sekretariát školy v pracovní
době od 7:00 do 12:00 hodin. Poslední den výzvy do 11:00
hodin.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka
modulů k výuce žáků oboru Instalatér dle popisu
požadovaného technického řešení a rozsahu dodávky viz
Příloha č.1.
Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1 425 000,Kč bez DPH, tj. 1 724 250,- Kč včetně DPH.
Nabídková cena účastníka zadávacího řízení včetně
DPH nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota
zakázky.
Nabídkovou cenu bez DPH není možné překročit.
Překročení nebo změna nabídkové ceny včetně DPH je
možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace
zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V
takovém případě bude nabídková cena upravena podle
změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně
sazby daně z přidané hodnoty.
Hodnotou zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu dle definice „Metodického pokynu zadávání VZ
pro příspěvkové organizace zřízené Pk“.
V souladu s ustanovením § 27 písm. a) a § 31, při
současném dodržení zásad uvedených v § 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není tato veřejná
zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona.
Informace o aplikaci zásad § Zadavatel postupoval při vytváření těchto zadávacích
podmínek v souladu s § 6 odst. 4 zákona. S ohledem na
6 odst. 4 zákona
povahu a smysl zakázky do zadávacích podmínek promítl
požadavek na dodržování zásady sociálně odpovědného
zadávání a environmentálně odpovědného zadávání.
V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel
přistoupil v závazném návrhu smlouvy k zakotvení závazku
dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku
práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které
se na plnění smlouvy budou podílet.

Doba plnění
Místo plnění:
Hodnotící kritéria:

Zásadu environmentálně odpovědného zadávání aplikoval
zadavatel tak, že v závazném návrhu smlouvy požaduje
využít u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo
materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro
opakované použití.
Předmět plnění musí být dodán nejpozději do 28.2.2022.
SOU Svitavy, Nádražní 1083/8, Předměstí, Svitavy 568 02
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
nabídky, nabídky budou hodnoceny na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality podle
následujících kritérií hodnocení při zohlednění jejich vah:
Nabídková cena plnění včetně DPH – váha 70%
Kvalita vzorové vyučovací hodiny – váha 30%
Popis způsobu hodnocení dle hodnotících kritérií:
Kritérium č. 1 Nabídková cena plnění včetně DPH:
Při hodnocení nabídkové ceny plnění bude hodnocena výše
nabídkové ceny včetně DPH, přičemž nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou získá ohodnocení 100 bodů, ostatní
nabídky získají bodové ohodnocení dle vzorce:
X=Ymin/Y*100, kde
- Y je hodnocená nabídková cena,
- Ymin je nejnižší podaná nabídková cena (ze všech
hodnocených nabídek),
- X je dosažený počet bodů pro hodnocenou nabídku.
Kritérium č. 2 Kvalita vzorové vyučovací hodiny:
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V rámci tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje
navrhnout náplň jedné vzorové vyučovací hodiny k modulu
č. 6 – Sestava otopných těles s možností hydraulického
měření:
U tohoto kritéria hodnocení budou u navrhované náplně
vyučovací hodiny kladně hodnoceny zejména následující
skutečnosti:
- vysoká celková úroveň zpracování materiálu
(přehlednost, snadná orientace v textu, rozčlenění
hodiny do logických celků, upozornění na
problematická místa, praktické tipy apod.)
- více ukázek různého zapojení modulu ve vyučovací
hodině
- lepší shrnutí teoretického pozadí problematiky
daného modulu
- lepší způsob vysvětlení funkcí jednotlivých prvků
daného modulu
- použití odkazů na výuková videa např. na portále
youtube případně další vhodné zdroje pro rozšíření
znalostí v problematice
- určení vhodných kontrolních otázek, dle kterých
vyučující ověří nabyté znalosti žáků
Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním
nabídkám bude přidělen takový počet bodů, který bude
vyjadřovat kvalitu zpracování navrhované náplně
vyučovací hodiny ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že
jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle jednotlivých
kritérií hodnocení budou vynásobena vždy vahou
příslušného kritéria.
Takto získané hodnoty budou sečteny pro každou nabídku a
pořadí úspěšnosti účastníků zadávacího řízení bude
následně stanoveno tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane
nabídka, která dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení,
na dalších místech se postupně umístí nabídky ostatních
účastníků zadávacího řízení podle bodového hodnocení od
nejvyššího po nejnižší.
V případě, že dvě a více nabídek dosáhne stejného
výsledného bodového ohodnocení, bude o konečném pořadí
těchto nabídek rozhodnuto losem. O takovémto případném
losování bude pořízen záznam, který bude součástí
dokumentace o veřejné zakázce. Při losování bude
umožněna přítomnost dotčených účastníků zadávacího
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Požadavky na prokázání
splnění kvalifikace
dodavatele:

řízení.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle
požadavků Zadavatele. Splněním kvalifikace se rozumí
prokázání:
Základní způsobilosti
Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením
čestného prohlášení (dle vzoru v příloze č. 3), které musí
být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení.
Profesní způsobilosti
Dodavatel prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatelé mohou taktéž k prokázání základní způsobilosti
a profesní způsobilosti využít výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a
profesní způsobilosti nesmí být starší 90 dnů ke dni podání
nabídky.
Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace
předložením:
 seznamu minimálně dvou významných dodávek za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
Předmětem významné dodávky musel být funkční
výukový systém pro obor instalatér nebo topenář
v objemu nejméně 800 tis. Kč bez DPH každá.
 Fotografie nebo podrobný nákres jednoho modulu –
č. 6 – Sestava otopných těles s možností
hydraulického
měření
včetně
příslušné
dokumentace

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby účastníka
zadávacího řízení:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy

Doklady prokazující splnění předkládá Dodavatel v prosté
kopii.
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvede kontaktní
osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
včetně návrh smlouvy.
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dodavatelem):
Požadavek na zpracování
1) Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat pouze
nabídky a způsob zpracování jednu nabídku. Variantní řešení není přípustné. Zadavatel
nabídkové ceny
nevylučuje možnost použití poddodavatelů.
2) Nabídka účastníka zadávacího řízení musí plně
respektovat podmínky stanovené ve Výzvě k podání
nabídky.
3) Struktura předložené nabídky:
 Identifikace dodavatele
 Doklady prokazující kvalifikaci
 Nabídková cena, která musí obsahovat celkovou
cenu zakázky bez i včetně DPH. Cena musí být
takto uvedena i v předloženém návrhu smlouvy.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná
za nabízené plnění. Nabídková cena musí být
stanovena jako pevná a neměnná, bez vazby na
např. změny devizového kurzu CZK.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah
předmětu plnění zakázky.
 Popis nabízeného plnění - součástí popisu plnění
budou také katalogové listy jednotlivých modulů a
návrh jedné vyučovací hodiny, která bude
předmětem hodnocení viz výše.
 Podepsaný závazný návrh smlouvy
Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 2 této Výzvy,
ke kterému vypracuje účastník zadávací řízení
přílohu č. 1 (ta bude obsahovat minimálně přesné
označení nabízených modulů včetně jejich
technické specifikace, ze které bude zřejmé splnění
všech požadavků zadavatele na předmět plnění).
Účastník zadávacího řízení není oprávněn jeho
znění měnit, pouze doplní své identifikační údaje,
nabídkovou cenu plnění, kontakt na záruční servis a
vytvoří přílohu č. 1 smlouvy s technickou
specifikací nabízených modulů.

Další podmínky pro plnění

4) Nabídka a závazný návrh smlouvy musí být sepsány
v českém jazyce, vyhotoveny v 1 originále a případně
v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy musí být
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení.
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce a označena
textem „VZ – „Moduly k výuce žáků oboru Instalatér“ –
NEOTVÍRAT!“ Na obálce musí být adresa, na níž je
možno nabídku vrátit.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
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veřejné zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Práva zadavatele

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce není a
nebude zpracována.
Zadavatel si vyhrazuje možnost poskytnutí vysvětlení
zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
Ing. Leoš Říha
Digitální podpis:

18.11.2021 13:36

Ing. Leoš Říha
ředitel
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