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Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení,
podruhé
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822
Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru rozvoje
Mgr. Karel Švercl, právník odboru rozvoje
Tel: +420 466 026 303, e-mail. karel.svercl@pardubickykraj.cz
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_2206.html
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P19V00000447
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku historizujícího
osvětlení dle příloh č. 2 a 3 této výzvy v rámci projektu podporovaného prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek
Pardubice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0006774.
Veřejná zakázka je zadávána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka malého rozsahu. Zadávání této
zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadávání veřejné
zakázky se řídí Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2014-2020 (dále jen „metodický pokyn“), dokument je uveřejněn na profilu zadavatele v
záložce „veřejné dokumenty“.
Veřejná zakázka je ve smyslu § 18 odst. 3 zákona zadávána jako část nadlimitní veřejné
zakázky „Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic“, evidenční číslo ve
VVZ: Z2019-023727, systémové číslo VZ: P19V00000279 a to formou výběrového řízení v
tzv. otevřené výzvě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 430.000,- Kč bez DPH.
3. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 6. 12. 2019 do 9:00 hodin.
Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/)
vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné
zakázky.
Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel či
účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu
appletu elektronického podpisu.

4.Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž
anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné termíny a
názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.
Součástí nabídky musí být mimo jiné písemný souhlas se smluvními a obchodními
podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Jako vzor tohoto souhlasu
poskytuje zadavatel čestné prohlášení v příloze č. 6 výzvy.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:





krycí list nabídky (příloha č. 4 výzvy),
doklady o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy,
vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 2 výzvy),
souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 6 výzvy),

5.Požadavky na zpracování nabídkové ceny
5.1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 výzvy) v
podbarveném sloupci. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem
automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše
přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady
dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv
na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel
vyloučen z účasti na výběrovém řízení.
Cena, kterou dodavatel uvede v elektronickém nástroji při podávání nabídky, není
považována jako určující pro hodnocení nabídky. V případě jejího rozporu s cenou uvedenou
v položkovém rozpočtu má přednost položkový rozpočet.
6.Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný
pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je nepřípustné.
7.Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f) nemá vůči Pardubickému kraji žádný splatný nedoplatek,
g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).
7.2. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1 výzvy postačí předložení čestného prohlášení
dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku pro bod 7.1. vzorové čestné
prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této výzvy.
8.Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy a obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh
smlouvy, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních
a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné
prohlášení (příloha č. 6 výzvy).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací podepsanou dodavatelem.
9. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:

Předmět plnění bude dodán do 5 měsíců od okamžiku účinnosti
smlouvy.

Místo dodání:

Příhrádek, č.p. 6, 7, 8, Pardubice

10.Zadavatel si vyhrazuje právo








zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
nevracet podané nabídky
upřesnit podmínky zakázky
vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
a dále pro důvody uvedené v metodickém pokynu pod body 8.3.4. – 8.3.8.
vyžádat si od dodavatele doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce
nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný

dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
11.Přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Technická specifikace
Příloha č. 4: Krycí list
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (bod 7.1.)
Příloha č. 6: Čestné prohlášení – souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
V Pardubicích dne 25. 11. 2019

Mgr. Richard Červenka
vedoucí odboru rozvoje

