ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI
Veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů
stanovených v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačnením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012
Sb., účinné k 1.4.2012
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Kompletní dodávka a výměna okenních a dveřních výplní Základní školy ve Stěbořicích.
1. Administrátor výběrového řízení (realizátor e-aukce)
Tendromat.cz s.r.o.
Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 28594762, DIČ: CZ28594762
Zast.: Žaneta Doubková, vedoucí administrátor e-aukcí
Telefon: 558 271 563, 774 300 858 E-mail: info@tendromat.cz
Web: www.tendromat.cz, Facebook: facebook.com/Tendromat
2. Zadavatel
Obec Stěbořice
Stěbořice 28, Stěbořice, PSČ 747 51
IČ: 00300691, DIČ: neplátce DPH
zastoupen: Ing. Tomášem Kramným, místostarostou obce, tel. 724 121 513
www.steborice.cz
3. Předmět výzvy
Kompletní dodávka a výměna okenních a dveřních výplní Základní školy ve Stěbořicích.
4. Předpokládaná (maximální) hodnota zakázky
2.200.000,- Kč bez DPH
5. Požadovaný obsah nabídky s identifikací dodavatele
Kompletní nabídka na dodávku a výměnu okenních a dveřních výplní Základní školy
Stěbořice dle přiložené projektové dokumentace.
Nabídka musí obsahovat seznam, typ a technické parametry nabízených oken a dveří.
Nabídka musí obsahovat cenu celkem bez DPH i vč. DPH, a to za kompletní dodávku a
výměnu okenních a dveřních výplní Základní školy ve Stěbořicích.
Termín kompletního dokončení max. do 14. 9. 2012.
6. Termín konání výběrového řízení
a) Zadávací kolo začíná dne 22.5.2012 v 8:00 hodin, končí dne 6.6.2012 v 15:00 hodin.
Nabídky je možné předat v listinné podobě na adresu Obecního úřadu ve Stěbořicích,
Stěbořice 28, PSČ 747 51 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
adresou dodavatele, popř. elektronicky na e-mail: obec.steborice@seznam.cz s tím, že tato
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datová zpráva musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu. Součástí nabídky budou nascanovaná čestná prohlášení, popř.
další požadované dokumenty.
b) Kontrolní kolo začíná dne 7.6.2012 v 8,00 hod. Došlé nabídky budou posuzovány v oblasti
správnosti a případné nedostatky budou s dodavateli vzájemně komunikovány.
c) Po odsouhlasení požadavků budou dodavatelům zaslány pozvánky s přístupy do aukční
síně elektronického nástroje PPE, kde dodavatelé vloží svou vstupní nabídku.
d) Soutěžní/ostré kolo elektronické aukce proběhne dne 12.6.2012 od 9,00 hod.
e) Zadavatel i Administrátor může změnit termín konání výběrového řízení, pokud je to v
zájmu dosažení maximálního výnosu (úspory) pro Zadavatele nebo z důvodu technických
omezení, která by mohla narušit rovnost podmínek, či by jinak mohla vést k narušení rovných
podmínek výběrového řízení.
7. Zadávací podmínky
a) Celková cena bez DPH i vč. DPH za kompletní dodávku a výměnu okenních a dveřních
výplní ZŠ Stěbořice.
b) Nejsou přípustné žádné další manipulační poplatky nebo skryté poplatky související s
administrativou nebo dopravou.
c) Podpis smlouvy do 23.6.2012, termín dodávky 1.7.2012 – 14.9.2012.
d) Nejsou přípustné žádné sankce související se zrušením nebo posunutím termínu odběru
zadavatelem; dodavatel garantuje zadavateli nabídnutou cenu do dne podpisu smlouvy.
8. Podmínky pro účast v e-aukci
a) Zájemce bude řádně registrován jako dodavatel v e-aukčním systému Tendromat.
b) Zájemce zašle svou nabídku dle bodu č. 6.
c) Zájemce účastí v e-aukci jednoznačně deklaruje svůj závazek uzavřít Smlouvu o kompletní
dodávce a výměně okenních a dveřních výplní. Základní školy Stěbořice, a to za cenu, kterou
uvedl jako svou konečnou nabídkovou cenu v e-aukci a byl Zadavatelem vybrán jako vítěz.
Přihlášením a svou účastí v e-aukci potvrzují všichni zájemci souhlas se zadávacími a
obchodními podmínkami administrátora i zadavatele.
9. Podmínky e-aukce
a) Soutěžní/ostré kolo on-line výběrového řízení bude probíhat 15 minut. Ostré kolo e-aukce
se automaticky prodlužuje o 5 minut při změně minimální ceny kterékoliv položky v
posledních 5 minutách základní části ostrého kola. K dalšímu prodloužení o 3 minuty dojde
automaticky při změně minimální ceny kterékoliv položky v poslední minutě každého dalšího
prodloužení. E-aukce končí po vypršení času základního kola, respektive času posledního
prodloužení. Administrátor má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním
prodloužení, respektive ukončení e-aukce. K prodloužení dojde také v případě, že uchazeč
jakýmkoliv zlepšením hodnoty některé z položek dosáhne svou celkovou nabídkou na 1.
pořadí. Ostré kolo se automaticky prodlouží o 5, resp. 3 minuty podle fáze průběhu
elektronické aukce, aby na tuto situaci mohl reagovat především ten uchazeč, který o 1. pořadí
přišel.
b) Minimální a maximální krok pro změny nabídek:
Minimální krok pro snížení nabídky je 5 000,- Kč z hodnoty toho kterého Dodavatele u
jednotlivé položky. Maximální krok není stanoven.
Kritériem pro hodnocení je celková nejnižší nabídková cena bez DPH.
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10. Další soutěžní podmínky
a) Zadavatel může vybrat z předložených nabídek užší okruh účastníků e-aukce.
b) S vítězným účastníkem bude uzavřena smlouva o o kompletní dodávce a výměně okenních
a dveřních výplní.
c) Zadavatel má právo všechny předložené nabídky odmítnout, přijmout pouze část nabídky
účastníka, případně zrušit poptávkové řízení.
d) Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním návrhu, nedostatečná informovanost
nebo mylné chápání údajů neopravňují účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo
změnu cen.
e) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů, vzniklých mu se zpracováním návrhu.
11. Další ujednání
a) Administrátor/realizátor e-aukce působí pouze jako zprostředkovatel obchodního procesu
pomocí elektronické aukce mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem a nenese žádnou
zodpovědnost za uzavřený obchodní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem
b) Zadavatel e-aukce má právo si zvolit jako vítěze kteréhokoli z dodavatelů anebo od
podpisu smlouvy v celém nebo částečném rozsahu odstoupit. O této skutečnosti je povinen
realizátora e-aukce včetně odůvodnění informovat nejpozději do 48 hodin po ukončení
soutěžního/ostrého kola.
12. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:
Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady:
a) Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dokladem: výpisem z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
popř. dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele o
tom, že :
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
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osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
 v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,
 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (Zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů,
 není v likvidaci,
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

13. Specifikace výběrového řízení.
Základní popis:
Základní škola Stěbořice je rozdělena na tyto stavební objekty: S01 – Původní budova, S02 –
Vstupní objekt, S03 – Družina, kuchyň, S04 – Přístavba, S05 – Chodba, S06 – Tělocvična a
S07 – Sklad.
Předmětem výběrového řízení je kompletní dodávka a výměna okenních výplní všech výše
uvedených objektů a dodávka a výměna dveřních výplní S01 - Původní budovy a S02 Vstupního objektu. Součástí je také dodávka a instalace vnitřních a venkovních parapetů
standardního provedení a barvy a dále dodávka a instalace celostínících žaluzií standardních
barev na objekt S01 – Původní budova, S03 – Družina, kuchyň a S04 – Přístavba, mimo
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sklepních prostor. Práce budou zahrnovat demontáž starých oken a dveří, vč. vnitřního a
venkovního parapetu, montáž nových oken a dveří pomocí systému kotev a nízkoexpanzní
pěny, montáž vnitřního a venkovního parapetu standardního provedení a barvy, opravu
vnitřních i venkovních omítek a odvoz a likvidaci stavebního odpadu, včetně uložení na
skládku.
Základním požadavek na nově instalované plastové okna a dveře je součinitel prostupu tepla
Ug = 1,1 W/(m2K) nebo lepší - pětikomorový profil s izolačním dvojsklem. Na všech
pravoúhlých, otvíravě-sklopných (OS) křídlech MIKROVENTILACE k zajištění přirozené a
hygienické výměně vzduchu v místnosti.
Bude použito bezpečnostní kování pro školy s možností uzamčení určitých poloh kliky
(znemožnění úplného otevření okna / jen větračka).
Seznam a specifikace:
S01 – Původní budova
Okno plastové jednokřídlové OS 1000x600mm - drátosklo
Okno plastové jednokřídlové O+OS 900x900mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 900x1200mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 900x2100mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 1500x1200mm
Okno plastové tříkřídlové O+OS 2350x1500mm
Okno plastové pětikřídlové O+OS 2350x2100mm
Okno plastové sedmikřídlové O+OS 2350x2450mm
Dodávka a montáž prosklené stěny 2350x3350mm

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

18
6
3
12
1
4
30
5
1

S02 – Vstupní objekt
Dodávka a montáž prosklené stěny, vč. otvorů - vstupní strana m2
Dodávka a montáž prosklené stěny, vč. otvorů - dvorní strana m2

55,650
53,603

S03 – Družina, kuchyň
Okno plastové jednokřídlové OS 1200x600mm
Okno plastové jednokřídlové OS 500x500mm
Okno plastové dvojkřídlové O+OS 2400x600mm
Okno plastové dvojkřídlové O+OS 2425x600mm
Okno plastové jednokřídlové O+OS 900x900mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 1500x2400mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 2400x1900mm
Okno plastové čtyřkřídlové O+OS 2400x2400mm
D+M prosklená stěna s otevíravými křídly 2400x6100mm

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

3
2
5
4
9
1
7
22
1

S04 – Přístavba
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 1500x1500mm
Okno plastové dvojkřídlové O+OS 1200x2400mm
Okno plastové čtyřkřídlové O+OS 2400x1200mm
Okno plastové čtyřkřídlové O+OS 2400x2400mm
Okno plastové čtyřkřídlové O+OS 2400x2100mm
Okno plastové jednokřídlové OS 1200x600mm
Okno plastové jednokřídlové OS 1000x600mm
Okno plastové jednokřídlové OS 900x1200mm

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

2
2
2
16
16
2
1
7

5

S05 – Chodba
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 1200x1500mm
Okno plastové dvoukřídlové O+OS 900x1800mm

kus
kus

5
15

S06 – Tělocvična
Okno plastové čtyřkřídlové O+OS 2400x600mm

kus

8

S07 – Sklad
Okno plastové jednokřídlové OS 1200x600mm
Okno plastové jednokřídlové OS 970x1995mm

kus
kus

4
4

Vzhledový typ oken i dveří dle přiložené projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci
lze také vyzvednout na Obecním úřadě obce Stěbořice.
Před vlastní realizací stavby je nutné přesně zaměřit stávající stav oken i dveří!
Požadovaná záruční doba:
Okna a dveře, (zejména rozměrová a tvarová stálost) min. 60 měsíců od data převzetí.
Stálost bílé barvy a kování min. 10 let od data převzetí.
Sklo min. 60 měsíců od data převzetí.
Platební podmínky:
Faktura (daňový doklad) vystavena po dodání a převzetí celého předmětu zakázky na základě
předávacího protokolu. Splatnost faktury 50 dní od data převzetí, tj. od data podpisu
předávacího protokolu. Platby budou probíhat výhradně v korunách a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.
Hodnotící kritérium:
Při splnění požadovaných technických parametrů a obchodních podmínek stanovených
výzvou a zadávací dokumentací je hodnotícím kritériem NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA
bez DPH.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena v Kč, bez DPH, včetně DPH. Nabídka bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
V nabídce uveďte: dobu záruky v měsících,
technické, funkční a jakostní parametry.
Platnost nabídky do 30.6.2012.
Termín dodávky nejpozději do 14.9.2012.
Bude-li s předáním díla dodavatel veřejné zakázky v prodlení, má zadavatel právo na smluvní
pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce, bez přepisů a oprav, které by mohly
uvádět zadavatele v omyl.
Součást nabídky musí být návrh Smlouvy o dílo s původní nabídkovou cenou podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky musí být rovněž
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele,
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b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších
předpisů.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
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