Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.3616
EU peníze do škol
Dodávka IT techniky

Zakázka na dodávku.
15.9.2014
Základní škola Brno, Hudcova 35,příspěvková organizace
Hudcova 35, 621 00 Brno
Mgr.Dagmar Černá, ředitelka
549 271 551
zshudcova@seznam.cz
62156888
Mgr.Ivo Šmarda
549 271 551
zshudcova@seznam.cz
Veškeré dotazy k výběrovému řízení musí mít písemnou
formu a být doručeny na kontaktní adresy (poštovní či
emailové) uvedené v této výzvě.
Zahájení lhůty pro podání nabídek 15.9.2014 v 8:00
Lhůta po podání nabídek končí dne 6.10.2014 ve 13:00
hodin.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí
nabídky zadavatelem (nikoliv den předání k poštovní nebo
jiné přepravě).
Nabídky doručeny po tomto termínu nebudou předmětem
hodnocení.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 6.10.2014
v 13:30 hodin, a to v budově ZŠ Hudcova 35, Brno
v ředitelně školy.
Uchazeči jsou vázáni nabídkami po dobu 30 kalendářních
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Typ zakázky

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní

dnů ode dne následujícího po dni skončení lhůty pro podání
nabídek.
Předmětem zakázky je dodávka IT techniky : 8ks
dataprojektorů, 6ks PC sestavy bez monitoru, 2 ks PC
sestavy s monitorem, 6ks notebook, 8ks ozvučení, 2ks
projekční plátno a kompletní instalace. Zadavatel požaduje
dodání pouze nové techniky.
(podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v Zadávací
dokumentaci)
CELKEM: 325.180,- Kč bez DPH (393.468,- Kč vč. DPH)
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň maximální
možnou cenou a cena za jeden funkční celek nesmí
přesáhnout částku 33.057 Kč bez DPH, tj 39.999 Kč včetně
DPH u hmotného majetku.
Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V rámci tohoto
výběrového řízení je však zadavatel v souladu s § 18 odst. 5
zákona povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
Postup výběrového řízení se dále řídí pravidly OP VK
upravenými v Příručce pro příjemce finanční podpory
z OPVK verze č.1.
HARMONOGRAM:
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6.10. 2014 v
13 hodin včetně, nabídky dodané po tomto termínu
budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem
uchazečům do 15.10.2014.
 Smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne výběru
dodavatele.
 Zboží bude dodáno do sídla zadavatele do 14 dnů od
podpisu smlouvy.
Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude budova
ZŠ Hudcova 35, Brno.
Nabídky budou předány poštou nebo osobně na adresu
sídla zadavatele ZŠ Hudcova 35, 621 00 Brno v papírové
podobě.
 Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH
(100%)
Pořadí nabídek bude stanoveno podle absolutní hodnoty
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
 Čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na
přípravě nebo zadání výběrového řízení v originále.

kvalifikace dodavatele:

Vzor četného prohlášení je přílohou zadávací
dokumentace.
K prokázání základních kvalifikačních předpokladů
uchazeč doloží čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů. Vzor čestného prohlášení je
přílohou zadávací dokumentace.
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
uchazeč doloží následující dokumenty (dokumenty nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů):
 Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Možno předložit kopii.
 Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů
uchazeč předloží seznam min. 2 významných dodávek
(dále jen zakázek) realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech s limitem min. 200.000,- Kč každé z nich včetně
DPH. Vzor seznamu je přílohou zadávací dokumentace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v jednom originále v českém jazyce a musí plně
respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
Musí být zabezpečena proti vkládání nebo záměně listů,
označena kontaktními údaji uchazeče, názvem zakázky,
číslem projektu a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Jeden uchazeč
může podat vždy jen jednu nabídku. Uchazeč společně
s nabídkou předloží i návrh smlouvy. Smlouva musí
obsahovat klauzuli týkající se archivace dokladů a
součinnosti při kontrolách projektu (viz. „Povinnost
uchovávat doklady a umožnit kontrolu“). Ve smlouvě musí
být uvedeny informace, které souhlasí s předloženou
nabídkou a zadávací dokumentací.

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění na
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování cenu bez DPH v Kč, vč. DPH v Kč a samostatné vyčíslení
DPH v % a v Kč. Cena musí být uvedena jako celková za
nabídkové ceny
nabízenou část.
Bližší specifikace požadavků zadavatele na způsob
zpracování nabídkové ceny je uvedena v zadávací
dokumentaci.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
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).
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na
předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací
veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu
s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.
563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve
smlouvách uzavíraných s případnými partnery a
subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné
partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále
povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se
k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.
Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a
v souladu s dalšími právními předpisy ČR s ES umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci
předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací
předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné
ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné
zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem
osobám oprávnění k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené
osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka
hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby
obdobné povinností ve vztahu k předmětu plnění veřejné
Zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři,
Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat
dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů
souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12.
2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.
Smlouva s vybraným dodavatelem bude dále zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to do 31. 12 2025.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí obsahovat povinné
prvky publicity dle pravidel OPVK.
Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro
podání nabídek.
V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní
podmínky výběrového řízení (např. změní se termín dodání,
změní se parametr požadovaného plnění apod.), musí
zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto
změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno
oznámení o zahájení výběrového řízení.
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně
podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď
i se zněním původního dotazu všem zájemcům, nejpozději
do 4 pracovních dnů a současně je povinen a dodatečné
informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem
uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít
stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o
zahájení výběrového řízení).
V případě takové změny podmínek výběrového řízení,
která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí
zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro
podání nabídek.
Veškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn
zadávacích podmínek) musí být všem
potenciálním
dodavatelům poskytnuty současně, případně podle
charakteru informace musí být přiměřeně prodloužená lhůta
k podání nabídky. V případě, že se v průběhu lhůty pro
podání nabídek změní podmínky výběrového řízení,
zadavatel tuto změnu sdělí všem zájemcům a dále tuto
změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno

oznámení o zahájení výběrového řízení.
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy - viz příloha
Zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Ivo
Šmarda
zshudcova@seznam.cz
549 271 551

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Brně dne 9.9.2014

…………………………………………..
ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Mgr.Dagmar Černá, ředitelka

