Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)

Název zakázky:

Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se
dřevem

Typ zakázky

Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná jako zakázka malého
rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb.

Datum vyhlášení
zakázky:

15. 7. 2014

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo
projektu:
Název projektu:

CZ.1.07/1.3.00/48.0131
Rozvoj řemeslných dovedností a související didaktiky pro
učitele MŠ

Zadavatel
Název / obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany
Mgr. Jakub Halaš, ředitel

IČ zadavatele:

43752110

DIČ zadavatele:

CZ43752110

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Adéla Venerová, adela.venerova@muzeum.ricany.cz,
tel: 605 878 003

Zakázka
478.500,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota
zakázky:

Celková nabídková cena nesmí překročit částku 478.500,- Kč
bez DPH a je z hlediska rozpočtu projektu cenou maximální a
nepřekročitelnou.
Cena se skládá ze tří položek:
Část 1 Přístroje s příslušenstvím - max. cena 179.000,- Kč bez
.
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DPH
Část 2 Základní ruční nástroje .– max. cena 86.000,- Kč bez
DPH. Zároveň součet ceny pilek (1,2,3) nesmí překročit cenu
24.700,- bez DPH.
Část 3 Ruční nástroje pro pokročilou práci se dřevem – max.
cena118.000,- Kč bez DPH. Zároveň součet ceny pilek (1,2,3)
nesmí překročit cenu 31.800,- Kč bez DPH.
Část 4 Doplňkové pomůcky a nástroje – max. cena 47.500,Kč bez DPH
Část 5 Dřevěné pracovní stoly pro práci se dřevem – max.
cena 48000 bez DPH
Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky:
zadavatel zaplatí za poskytnutou službu cenu na základě
zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 60 dní od
doručení faktury zadavateli.

Lhůta pro podání
nabídek:

28. 7. 2014 do 15:00
Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany

Místo pro podávání
nabídek:

Lhůta a místo dodání:

Světice, Říčanská Hájovna (Ř) do 8. 8. 2014 13
Ivančice u Brna (I) do 15. 8. 2014
Liberec (L) do 31. 8. 2014
Počty kusů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny u jednotlivých
bodů předmětů plnění.

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou
vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro
předložení nabídky a trvá nejméně 90 kalendářních dnů.

Informace k zadávací
dokumentaci:

Zadávací dokumentace je zpřístupněna na webových
stránkách zadavatele www.ricany.cz/muzeum

Popis předmětu zakázky

.
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Zakázka je rozdělena celkem na 5 částí, kdy uchazeč smí
podat svoji nabídku do každé části zakázky nebo pouze
do jedné z těchto částí v souladu s §98 zákona č. 137/2006
Sb. v pl. znění. V případě podání nabídky do více částí je
uchazeč povinen zpracovat svoji nabídku na každou část
samostatně.
ČÁST 1: PŘÍSTROJE PRO PRÁCI SE DŘEVEM
1) Bruska kombinovaná stolní

celkem 32 kusů

(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Stolní elektrická bruska kombinující možnost
horizontálního (brusným pásem) a vertikálního
(brusným kotoučem) broušení.
Parametry:

Předmět zakázky:

Přípojka: 230 V ~ 50 Hz
Výkon: min. 375 W S2 30 min
Volnoběžné otáčky: 1,450 min-1 (tolerance
min1)
Brusný disk průměru alespoň 150 mm se suchým
zipem
Brusný pás: alespoň 915 x 100 mm
Přípojka pro odsávání prachu
Součásti dodávky výrobku:
Brusný pás, Brusný kotouč na suchý zip
Podpůrná deska (naklonitelná 0-45°)
Vodící lišta (naklonitelná -60° do +60°)
2) Svěrák dílenský, pevný 40 kusů
(dodání: Ř – 15ks, I – 12ks, L – 13ks)
Popis:
Svěrák stolní pevný. Montážní svěrák s kovadlinou.
Masivní svěrák z kvalitní litiny, jehož tělo a pohyblivé
rameno je odlité každé z jednoho kusu.
Parametry:
Šířka čelistí: min. 80 mm
Maximální rozevření: min. 80 mm
Upínací síla: cca. 20 kN
Otvory pro přišroubování k prac desce

3) Stojanová vrtačka se svěrákem 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
.
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Popis:
Stolní vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem pro nástroje
a vrtáky se stopkami do průměru13 mm.
S možností měnit rychlost otáčení vřetena, pro vrtání
kovů, dřeva, plastů apod. Vřeteno s kónickým úchytem
a přesnými kuličkovými ložisky, hloubkový doraz.
Naklápění pracovního stolu +/- 45°, základní deska i
pracovní stůl s podélnými drážkami pro upevnění
svěráku. Příslušenství svěrák pod vrtačku.
Parametry vrtačky:
Přípojka motoru: 230 V
Výkon motoru: minimálně 180 W
Sklíčidlo: pro stopky max. průměru 13 mm
Zdvih vřetena: alespoň 50 mm
Vyložení: minimálně 102,5 mm
Otáčky vřetena: minimálně 500 - 2620 ot./min.
Velikost stolu: alespoň 155 x 160 mm
Celková výška : 500 - 750 mm
Příslušenství k přístrojům pro práci se dřevem:
4) Plastové přepravní bedny 8 kusů
(dodání : Ř – 3ks, I – 2ks, L – 3ks)
Popis:
Svěráky stolní pevné 40ks, budou pro usnadnění
manipulace dodány v 8kusech přepravních plastových
beden. Plastové bedny budou tuhé zpevněné
konstrukce s plnými boky a dnem bez otvorů
(přípustné otvory jen jako úchyty) typ masové
přepravky.
Parametry:
rozměry min: 600 x 400 x 200 mm
objem min: 30 litrů
nosnost min.:.30kg
5) Podvozky k přepravním bednám 3 kusy
(dodání : Ř – 1ks, I – 1ks, L – 1ks)
Popis:
Doplněno o 3ks samostatných kolečkových podvozků
(rámů s kolečky pro stohování a manipulaci s
přepravkami).
Parametry:
Nosný rám z odolného plastu rozměrově kompatibilní
s dodávanými přepravkami (viz. výše, rozměry cca.
600 x 400 x 150 mm), Vždy na 4 otočných kladkách s
kolečky o průměru cca. 100 mm v provedení
.
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kovová vidlice, umělohmotná kolečka a tiché obruče z
nešpinící šedé gumy.
6) Svěrák pod vrtačku 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Litinový svěrák k uchycení obrobků při vrtání. Rozteč
otvorů pro uchycení na pracovní stůl / stojan dodávané
vrtačky. Výška čelistí (cca) 22mm, šíře čelistí min.
80mm, max. rozevření čelistí 75 - 100mm.
Součásti dodávky výrobku:
Rychloupínací sklíčidlo, hloubkový doraz, nastavitelný
pracovní stolek, svěrák pod vrtačku.
7) Vrtáky ploché do dřeva - sada 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Široké ploché vrtáky do dřeva se dvěma břity a
vodicím trnem.
Sada vrtáků obsahuje minimálně průměry 14, 16, 18,
20. Stopka vrtáku průměru 8mm
8) Vrtáky spirálové do dřeva - sada 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Spirálové vrtáky do dřeva se dvěma břity a vodicím
trnem.
Sada vrtáků obsahuje minimálně průměry 4, 5, 6,

8,10mm
9) Vrtáky spirálové univerzální - sada 32
kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Spirálové vrtáky univerzální.
sada 13 vrtáků - průměry 1,5 - 6,5 mm po 0,5 mm +
3,3 a 4,2 mm, vyrobeny z rychlořezné oceli Dm05
válcováním a kováním za tepla, pravotočivé, vrcholový
úhel špičky 118°, tolerance průměru h8
10) Sada vykružovacích/korunkových vrtáků
33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
.
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Pilové prstence určené k vyřezávání kruhových
otvorů ve dřevě. Prstence celistvé a uzavřené
trubkové konstrukce souvisle zakončené kruhovým
dnem s otvorem, za který se prstenec upevňuje na
středový trn
Parametry:
. Minimálně 4ks prstenců v sadě.Průměry prstenců 20 80mm. Pro výřezy min. hloubky 20mm.
Součásti dodávky:
Úchyt pro upevnění (vodící vrták), výměnné prstenců

ČÁST 2: ZÁKLADNÍ RUČNÍ NÁSTROJE PRO
PRÁCI SE DŘEVEM
1) Pila čepovka 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Profesionální čepovka na dřevo i plasty s rovnou
rukojetí. Jemné univerzální ozubení s tvrzenými hroty.
Zesílený ocelový hřbet.
Parametry:
Délka listu: min. 250 mm
Tvrzené hroty ozubení
Hrubost ozubení: min. 13 zubů na palec
Součásti dodávky výrobku:
Ochranná plastová lišta ozubení
2) Pila ocaska 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Profesionální ruční pila ocaska pro univerzální řezání
středně tlustých dřevěných materiálů ve všech
směrech.
Parametry:
Trojúhelníkové (XT) zoubkování, tvrzené zuby pro
dlouho trvající ostrost, rozteč zubů min. 9 -10 na palec,
zesílený min. 1,3mm tlustý pilový list pro vyšší stabilitu
a přesnost, délka min 450mm, antikorozní povlak,
Přišroubovaná rukojeť použitelná pro přibližné značení
ve 45° a 90°
3) Pila dýhořezka 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
.
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Popis:
Speciální pila vhodná pro sesazování dýh a práci s
intarziemi. Dýhořezka s lomenou rukojetí, oboustranné
ozubení, obloukovitě tvarovaný list, trojúhelníkové
ozubení.
Parametry:
Délka listu min 70 mm, šířka listu min. 50 mm, tloušťka
listu cca. 0,5 mm, šířka řezu cca. 0,6 mm, rozestup
zubů 1,0 – 1,4 mm. celková délka s rukojetí cca. 200
mm.
Součásti dodávky:
Pilový list, rukojeť
4) Ruční hoblík univerzální dvouruční 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Univerzální dvouruční hoblík (klopkař) anglického typu
- tělo vyrobené z litiny, je vybaven šroubem pro plynulé
seřízení nože (třísky) a pákou k jeho naklápění do
stran.
Parametry:
Nůž (želízko) z uhlíkové HSS oceli, šířka nože 40 - 50
mm, Celková délka hoblíku cca. 24cm
Součásti dodávky:
Litinové tělo s mechanismem regulace, nůž (želízko),
klopna
5) Ruční hoblík jednoruční malý 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Univerzální jednoruční hoblík anglického typu - tělo
vyrobené z litiny, je vybaven šroubem pro plynulé
seřízení nože (třísky) a pákou k jeho naklápění do
stran.
Parametry:
Nůž (želízko) z uhlíkové HSS oceli, šířka nože cca. 40
mm, sklon nože 21° - 25°, Celková délka hoblíku cca.
16 cm
Součásti dodávky:
Litinové tělo s mechanismem regulace, nůž (želízko)
6) Ruční hoblík vlaštovka 32 kusů

.
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(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Speciální dvouruční hoblík s krátkým plazem pro
hoblování nerovných ploch. Tělo vyrobené z litiny,
vybaven šroubem pro upnutí nože.
Parametry:
Nůž (želízko) z uhlíkové HSS oceli, šířka nože cca. 50
mm, celková délka hoblíku cca. 25 cm.
Součásti dodávky:
Litinové tělo s, nůž (želízko)
7) Dláta truhlářská – sada 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Sada dvou profesionálních, rovných, plochých,
truhlářských, dlát evropského typu o dvou rozdílných
šířkách. Rukojeť z bukového dřeva, s kroužkem z
niklované oceli pro ochranu proti rozštípnutí.
Parametry:
1ks dláto tl 6mm, 1ks dláto tl. 16mm. Želízka tvrzena
na HRC 58-63 ve 2/3 své délky. Řezný úhel břitu
25°.Dláta dodána v nabroušeném stavu s plastovým
krytem břitu.

ČÁST 3: RUČNÍ NÁSTROJE PRO POKROČILOU
PRÁCI SE DŘEVEM
1) Pila zářezka velmi jemná 33kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Pilka japonského typu dozuki – uzpůsobená pro řez
tahem k sobě s tenkým listem. Určená pro velmi jemné
řezy v modelářství a hobby, pro netvrzené kovy,
plastické hmoty a dřevo. Vyměnitelné listy, ocelová
lišta zpevňující horní hranu pilového listu.
Parametry:
Délka listu min.150 mm, celková délka (cca) 295 mm,
šířka listu min. 30 mm, tloušťka listu 0,3 – 0,4 mm,
šířka řezu 0,6 – 0,8 mm, rozestup zubů 0,8 – 1 mm,
trojúhelníkové ozubení.
Součásti dodávky výrobku:
Rukojeť se zpevňující lištou, pilový list
.
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2) Pila vyřezávací – lupínková 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Ruční pila pro přesné vyřezávání dřeva a plastů v
ploše.
Parametry:
Pevný ocelový rám rozm. min. 120 x 120mm.
Upevnění pilového listu na kolících otočných o 360°.
Výměnné pilové listy z tvrzené a temperované uhlíkové
oceli, frézované a rozvedené zuby, 12 - 14 zubů na
palec
Součásti dodávky:
2 pilové listy – plochý list na rovné řezy a kulatý list se
spirálovým ozubením pro řezání ve všech směrech
3) Náhradní pilový list - pila/řezák 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Mnohostranně použitelná pilka ve formátu "řezáku"
(odlamovacího nože) jakožto výsuvný pilový list.
Použitelná v dílně, na stavbe, v přírodě. Ideální pro
řezání masivního dřeva i konstrukčních desek.
Parametry:
Kalené trapézové ozubení rozteč min. 1,3 mm, list je
vyměnitelný. Délka listu min. 100 mm, šířka listu 18
mm, tloušťka listu 0,4 – 0,6 mm.
Pojistný šroub k zafixování pilového listu, kovové
vedení pil. listu.
4) Řezák odlamovací nůž 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Profesionální odlamovací řezák pevné kompaktní
konstrukce s ocelovou vodící lištou a pojistným
šroubem. Vhodný pro aplikaci pilového listu tvaru
odlamovacího nože.
Parametry:
Odlaďovací nůž: Délka listu min. 100 mm, šířka nože

.
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18 mm, tloušťka listu 0,4 – 0,6 mm.
Rukojeť: pojistný šroub k zafixování pilového listu,
kovové vedení pil. listu. Dodání včetně odlamovací
čepele.
8) Dláto truhlářské rovné krátké – „špaček“ 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Speciální rovné truhlářské dláto určené pro nejjemnější
dočišťovací práce, zkrácená zaoblená rukojeť pro
držení v jedné dlani.
Parametry:
délka cca.155mm, šířka 25mm, krátká rukojeť do
dlaně. Řezný úhel břitu 25°.Dláto dodáno
v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.
9) Dláta řezbářská malá - jednoruční s hruškovou
rukojetí v sadě 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Sada dvou speciálních malých dlát odlišných průřezů ,
určených pro nejjemnější dočišťovací práce, řezbu,
linoryt, zkrácená zaoblená rukojeť pro držení v dlani,
na spodní straně zploštělá.
Parametry:
1ks dláto duté rovné typ č. L11/3, 1ks dláto rovné (kozí
noha) typ L12/4. Celková délka cca.135 mm, délka
čepele 70 - 90 mm. Čepel kalená 59 - 61 Rockwellů.
Dláto dodáno v nabroušeném stavu s plastovým
krytem břitu.

10) Řezbářský nůž „kerb“ 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Základní typ řezbářského nože, určený pro nejjemnější
řezbu zasazený ve dřevěné rukojeti.
Parametry:
Nůž typu č.1, délka nože alespoň 50mm. Čepel kalená
59 - 61 Rockwellů. Nůž dodán v nabroušeném stavu
s plastovým krytem břitu.

.
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11) Dláto řezbářské duté, středně dlouhé 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Profesionální středně dlouhé rovné, duté řezbářské
dláto s osmibokou dřevěnou rukojetí.
Parametry:
Profil želízka duté D7/14. Čepel kalená 59 - 61
Rockwellů. Délka dláta cca. 20cm, dláto dodáno
v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.
12) Brusný kámen oboustranný - vodní 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Kombinovaný brusný kámen se dvěma zrnitostmi pro
hrubování a broušení.
Syntetický kámen vodní. Rozměry min. 150 x 50 x 25
mm , zrnitosti v rozmezí 250 - 280/1000 - 1200.
Parametry:
Syntetický kámen vodní. Rozměry 150 x 50 x 25 mm ,
zrnitosti v rozmezí 250 - 280/1000 - 1200.
13) Brusný malý tvarový - vodní 32 kus
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Malý brusný kámen k broušení dutých i plochých dlát
Parametry:
Pro mokré broušení pod vodou, Zrnitost mezi 900 –
1200, rozměry: cca. 61 x 22 x 5 mm
.
ČÁST 4: DOPLŇKOVÉ POMŮCKY A NÁSTROJE PRO
PRÁCI SE DŘEVEM
1) Brašna na nářadí 33 kusů
(dodání : Ř – 16ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Brašna na ruční nářadí se zpevněnou (vyztuženou)
konstrukcí a možností úplného uzavření (víkem nebo
zipem nebo přezkou.
Parametry:
Vnitřní či vnější kapsy pro ukládání drobnějšího nářadí,
větší centrální prostor pro ukládání většího ručního
.
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nářadí (kladivo, pikla, hoblík, dláta aj.) ucha na nošení
v ruce, popruh pro nošení přes rameno - pro časté a
pohodlné nošení.
Rozměry v rozmezí délka 400 - 600 x šířka 195 - 300
x výška 195 mm - 400, Materiál syntetické vlákno,
výztuže ocel/plast .
2) Korkový špalík brusný 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Brusný špalík z lisovaného korku, rozměry min.
100x40x60mm
3) Truhlářská ztužidla 33 párů (66 kusů)
(dodání : Ř – 32ks, I – 16ks, L – 18ks)
Popis:
Klasické truhlářské ztužidlo kompaktní konstrukce z
ohýbané ploché oceli, navařenou patkou a šroubem.
Parametry:
min. délka upnutí 300 mm, min. hloubka upnutí
100mm, šroub válcovaný trapézový závit 18/4,
vyrobeno z ploché oceli průřezu min. 30 x 6mm.
4) Úhelník příložný s měřítkem 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Plechový úhelník s měřítkem v cm, min. rozměr 350 /
190 mm, ůhel 90°.
5) Kladivo univerzální 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Kladivo univerzální s dřevěnou rukojetí, váha 250 – 300g.
6) Špachtle japonského typu sada 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
sada min 4ks špachtlí o tl. zejména 50, 80, 100, 120mm,
materiál: nerez, plast hřbet.
7) Pokosnice 32 kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)

.
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Popis:
Pokosnice z laminovaného dřeva (překližky) pro řezání
levostranných nebo pravostranných úhlů 45st, 90st a
135st., rozměry minimálně 245x53x40
8) Pružinové svěrky sada 32kusů
(dodání : Ř – 15ks, I – 8ks, L – 9ks)
Popis:
Pružinové kovové svěrky pro univerzální použití např. při
lepení dřeva. Sada obsahuje celkem min. 4 kusy svěrek
dvou různých velikostí pro min. tl. upnutého mat. 20 a
50mm.

ČÁST 5: DŘEVĚNÉ PRACOVNÍ STOLY PRO
PRÁCI SE DŘEVEM
1) Pracovní stůl pro práci se dřevem 36 kusů
(dodání : Ř – 17ks, I – 9ks, L – 10ks)
Popis:
Univerzální lehký pracovní stůl pro práci se dřevem, se
zabudovanými maticemi pro uchycení pevného
stolního svěráku. Konstrukce (bez zásuvek), snadno
demontovatelná vhodná pro častější převážení
podnoží pevné konstrukce s možností dotažení spojů –
určeno i k ručnímu hoblování.
Parametry:
Rozměry cca. š. 160 x h. 60 x v. 86 cm
Pracovní deska pevná – nepružná tl. min. 25mm,
materiál dřevo.
Podnoží pevné s možností demontáže a dotažení
spojů, materiál dřevo.
Součásti dodávky:
Pracovní deska, podnoží v rozloženém stavu na dílce,
spojovací prvky

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

Základní a profesní

1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
.
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kvalifikační předpoklady
dodavatele:

základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
formou čestného prohlášení – příloha č. 2 této Výzvy
2) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
3) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč doloží prostřednictvím čestného prohlášení (příloha
č. 2)

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Hodnotící kritéria:

Požadavky na stanovení
nabídkové ceny:

Způsob hodnocení:
Požadavky na varianty
nabídky:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Uchazeč uvede v krycím listu nabídky a v návrhu kupní
smlouvy nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně
DPH v požadovaném členění.
Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.
Uchazeč uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy)
celkovou nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu
včetně DPH.
Uchazeč vyplní cenovou nabídku, která je přílohou č. 3 Výzvy.
Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.
Pořadí nabídek bude sestaveno tak, že nejvhodnější nabídkou
je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Požadavky na zpracování nabídky
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Obsah nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný
uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či
členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném
zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na
základě udělené prokury či přiložené plné moci.)
2) Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4) podepsaný
uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či
členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném
zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na
základě udělené prokury či přiložené plné moci.)
3) Vyplněnou cenovou nabídku – jednotkové ceny (příloha č.
3).

.
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4) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
5) Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré dokumentace
související s touto veřejnou zakázkou.





Požadavek na písemnou
formu nabídky:






Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Nabídka bude předložena ve dvou originálech v písemné
formě a zároveň na CD, v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti
volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení
zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení
zadavatele).
Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v
českém jazyce.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty
nebudou hodnoceny.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné
obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se
dřevem – NEOTVÍRAT“.
Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, IČ a
adresa, na niž je možné poslat případné oznámení o
podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek.
Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení
manipulace s obsahem opatřeny na zadní straně na
uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce
uchazeče.

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na
předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné
zakázky v souladu s podmínkami OP VK. Smlouva s
vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
1)
2)

3)
4)

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření
smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i
v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím
odstavci.
Uchazeč podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze
části požadovaného plnění nebudou přijaty.
Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
.
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5)

znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – VZOR
Tabulka cenová nabídka – jednotkové ceny
Návrh kupní smlouvy
Souhlas se zveřejněním – VZOR

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky
ZS.
Jméno:

Adéla

Příjmení:

Venerová

E-mail:

adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Telefon:

605 878 003

V Říčanech dne ………….
………………………….
Mgr. Jakub Halaš
ředitel Muzea Říčany
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