VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Integrační centrum Praha o.p.s., Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Vybavení učeben pro potřeby konání adaptačně integračních kurzů v rámci
projektu AIK ICP 21“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Aktivita probíhá v rámci projektu AIK ICP 21 na integraci cizinců financovaného
MV ČR v rámci dotačního programu Adaptačně-integrační kurzy 2021 (Rozhodnutí č.
1 /2021 IC NNO)

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1. Informace o zadavateli
Název:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Sídlo:

Žitná 1574/51, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:

24228320

DIČ:

CZ24228320

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Bc. Zdeněk Horváth, ředitel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele:

Zuzana Nováková, finanční manažerka
Telefon: +420 608 416 758
E-mail: z.novakova@icpraha.com

(dále jen „Zadavatel“)
1.2. Základní informace o veřejné zakázce
1.2.1. Poptávkové řízení
Zadavatel veřejné zakázky je neziskovou organizací a realizuje toto výběrové řízení v rámci projektu
AIK ICP 21, jehož hlavním cílem je realizace adaptačně integračních kurzů.
Veřejná zakázka s názvem „Vybavení učeben pro potřeby konání adaptačně integračních kurzů v rámci
projektu AIK ICP 21“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky (dále jen „Veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona.

1.2.2. Účel Veřejné zakázky
Účelem Veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímž základě bude Zadavateli dodán požadovaný nábytek do učeben, který musí
splňovat všechny požadované náležitosti, parametry a podmínky.

1.2.3. Předmět plnění Veřejné zakázky
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vybavení 3 učeben pro potřeby konání adaptačně integračních
kurzů.
Zadavatel požaduje dodávku níže specifikovaného nábytku, a to včetně dopravy, výnosu, montáže
a likvidace odpadů v sídle Zadavatele, resp. v konkrétních učebnách v 6. patře budovy s výtahem.
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Zadavatel požaduje následující:
a) židle s pultem:
Počet kusů

Maximální přípustná cena za 1 ks
(včetně DPH)

Maximální přípustná cena celkem
(včetně DPH)

70

3 250,- Kč

227 500,- Kč

Detailní popis, specifikace:
Kvalitní konferenční židle navržená tak, aby poskytovala maximální pohodlí pro sezení a práci. Rozměry
a tvarování psacího stolku zaručí dostatečný prostor pro plnohodnotné psaní, a to i pro formáty A3 a
bezpečné používání notebooků a tabletů běžně používaných rozměrů.
Požadujeme, aby byly sedák, opěrka a područky vyrobeny z překližky či masivního dřeva (bez
čalounění) v barvě světlý buk. Konstrukce židle bude svařena z trubek stříbrné barvy. Speciální
mechanismus umožní sklápění stolku. V pracovní (horizontální) poloze bude psací stolek fixován
podepřením o protější područku židle. Psací stolek bude vyroben ze stejného materiálu jako sedák
a opěrka.
Veškeré použité materiály budou zdravotně nezávadné a budou vyhovovat českým i evropským
standardům.
Ideální parametry:

Ilustrační obrázek:

Výška:

92 cm

Šířka:

59 cm

Hmotnost:

11,8 kg

Výška sedáku:

46 cm

Nosnost:

120 kg

Hloubka se sklopeným stolkem:

66 cm

Hloubka se zvednutým stolkem:

86 cm

b) skříň:
Počet kusů

Maximální přípustná cena za 1 ks
(včetně DPH)

Maximální přípustná cena celkem
(včetně DPH)

3

6 000,- Kč

18 000,- Kč

Detailní popis, specifikace:
Dvoudveřová policová skříň s barvou lamina ve variantě světlý buk. Skříň bude vybavena 4 stavitelnými
policemi a zámkem. Možnost olepení barevnými ABS hranami.
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Požadované parametry:

Ilustrační obrázek:

Výška:

190 cm

Šířka:

80 cm

Hloubka:

42 cm

c) katedra:
Počet kusů

Maximální přípustná cena za 1 ks
(včetně DPH)

Maximální přípustná cena celkem
(včetně DPH)

3

7 000,- Kč

21 000,- Kč

Detailní popis, specifikace:
Učitelský stůl s clonou s barvou lamina ve variantě světlý buk a se stříbrnou barvou kovové konstrukce.
Stůl bude doplněn o uzamykatelnou zásuvku na kolejničkách s barvou lamina ve variantě světlý buk.
Požadované parametry – učitelský stůl:

Rozměr pracovní desky:

Ilustrační obrázek:

130 x 60 cm

Ideální parametry – zásuvka ke stolu:
Výška:

17 cm

Šířka:

41 cm

Hloubka

38 cm

Ilustrační obrázek:
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1.2.4. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 266 500,- Kč vč. DPH (210 535,- Kč bez DPH).
Částka zahrnuje dodávku výše specifikovaného nábytku včetně dopravy, výnosu, montáže a likvidace
odpadů.

1.2.5. Doba plnění
Kupní smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.
Dodání výrobků proběhne do 4 – 6 týdnů od podpisu Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

1.2.6. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele: Žitná 1574/51, Nové Město, 110 00 Praha 1.

1.2.7. Závaznost požadavků Zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto
požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení
závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož
následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

2.1. Základní požadavky zadavatele
Uchazeč zpracuje přehlednou cenovou nabídku v následující struktuře:
Název položky

Počet
kusů

Židle s pultem

70

Skříň

3

Katedra

3

Doprava, výnos, montáž, likvidace odpadů

1

Jednotková cena
v Kč vč. DPH

Cena celkem
v Kč vč. DPH

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY VČ. DPH

Nabídková cena bude zahrnovat dopravu, kompletní vynášku a montáž nábytku. Zhotovitel rovněž
zajistí likvidaci vzniklých odpadů. Lhůta platnosti nabídky je 90 dnů.
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2.2. Maximální výše nabídkové ceny
Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.
Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

2.3. Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka, nepřekročitelná a v Kupní smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídající této změně.

3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritérium pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Obchodní podmínky
Návrh Kupní smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v
originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu Kupní smlouvy není
předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako
konsorcium dodavatelů), návrh Kupní smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem,
který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
Obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu Kupní smlouvy, který je přiložen k této
Zadávací dokumentaci jako Příloha č. 1.
Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje (údaje v textu podbarvené žlutě znakem [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK]). Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí
nabídky jako NÁVRH Kupní smlouvy. Návrh Kupní smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat
údajům uvedeným v této zadávací dokumentaci. Návrh Kupní smlouvy je pro účastníka závazný.
V případě, že návrh Kupní smlouvy nebude odpovídat specifikaci v této výzvě a ostatním částem
nabídky účastníka, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučením účastníka z
další účasti v zadávacím řízení.
Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu Kupní smlouvy podle pokynů
zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními
předpisy.
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4.2. Platební podmínky
Platební podmínky budou obsaženy v návrhu Kupní smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

5.1. Podání nabídky
Požaduje se předložení podepsané a naskenované cenové nabídky e-mailem na adresu:
z.novakova@icpraha.com. Předmět e-mailu bude označen Veřejná zakázka „Vybavení učeben AIK“.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka.

5.2. Požadavky na obsah nabídky
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
a) Návrh Kupní smlouvy doplněný dle nabídky účastníka a podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka (Příloha č. 1).
b) Vlastní nabídka zpracovaná dle podmínek specifikace.
c) Další dokumenty dle uvážení účastníka.
Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

6. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

6.1. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v elektronické podobě na adresu: z.novakova@icpraha.com
ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 4. 2021 v 17:00 hodin.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůta pro podání
nabídek.

7. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv až do uzavření Kupní smlouvy zrušit,
popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje účastníka mohou být předmětem zveřejnění ze strany
zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel se musí řídit platnými předpisy pro ochranu osobních údajů dle
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
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8. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je následující příloha:
-

Příloha č. 1: Návrh Kupní smlouvy

V Praze dne 17. 3. 2021

Bc. Zdeněk Horváth
ředitel Integračního centra Praha, o.p.s.

Digitálně podepsal

Bc. Zdeněk Bc. Zdeněk
Horváth
Horváth Datum: 2021.03.17
17:00:23 +01'00'

8

