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 veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :

C141948
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/51.0005
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů
ZŠ Hudcova 35 – Nákup tabletů s příslušenstvím
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky podle §12,
odst.3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů – Tato veřejná zakázka na
dodávky se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. Pokud se ve výzvě objeví odkaz na tento
zákon, je tomu tak z důvodu lepší specifikace požadavků
zadavatele. 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, v platném znění.
Klasifikace veřejné zakázky:
Kód CPV
Název:

30213200-7

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Popis předmětu veřejné
zakázky:

1

Tablety (PC)

29.10.2014
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková
organizace
Hudcova 81/35, 621 00 Brno
Mgr. Dagmar Černá, ředitelka
62156888
Mgr. Dagmar Černá, ředitelka
Tel.: +420 549 273 311
e-mail: zshudcova@seznam.cz
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů a
souvisejícího vybavení projektu, dle podrobné technické
specifikace uvedené v Příloze č.1 zadávací dokumentace
veřejné zakázky, a to včetně uvedeného příslušenství.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.4 ZD
– „Návrh Kupní smlouvy (obchodní podmínky)“, která je
pro uchazeče závazná a neměnná.
Předpokládaná hodnota
314.982,36 Kč včetně DPH
veřejné zakázky v Kč:
(tj. 260.316,00 Kč bez DPH)
Nabídky uchazečů, které budou tuto cenu překračovat,
budou z hodnocení vyřazeny.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Typ veřejné zakázky
Lhůta pro dodání (zpracování Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po
veřejné zakázky)/ časový
vyhlášení zakázky, resp. zveřejnění Výzvy na úřední desce
harmonogram plnění/ doba
zadavatele, a končí 22.11.2014 v 10:00 hodin.
trvání veřejné zakázky
Otevírání obálek proběhne dne 22.11.2014 ve 11:00 hod.
(v sídle zadavatele). Otevírání obálek je neveřejné.
Dodatečné informace zadávacího řízení jsou poskytovány
výhradně na základě písemné žádosti uchazeče, a to na
e-mailové adrese: zshudcova@seznam.cz.
Termín realizace/dodání předmětu plnění: nejpozději do
Místa dodání/převzetí
plnění:
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.
Místo plnění zakázky:
Základní škola Brno, Hudcova 35, p.o.,
Hudcova 81/35, 621 00 Brno
Hodnotící kritéria:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je
celková nejnižší nabídková cena v Kč, včetně DPH.
Požadavky na prokázání
Splnění kvalifikace:
Podle § 62 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
splnění
základních
a
profesních
kvalifikačních
předpokladů, a to předložením dokladů:
 Uchazeč v souladu s § 62 odst. 2 zákona splní základní
kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, jehož
text tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, podle §
57, odst. 2, zákona čestné prohlášení nesmí být
k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů.
 Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je
v ní zapsán; podle § 57 odst. 2 zákona výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni
pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů,
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky (doložení přísl. živnostenského
oprávnění);
Zadavatel v souladu s § 57, odst. 1, zákona požaduje, aby
dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 82
zákona, předložil před podpisem smlouvy originály, nebo
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

ověřené kopie, dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
pokud je nepředložil již v rámci své nabídky.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
českém jazyce, v jednom originálním vyhotovení.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Nabídka nesmí obsahovat
překlepy a opravy, které by zadavatele uvedly v omyl.
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Podepsaná nabídka se všemi přílohami bude předložena
elektronicky na datovém nosiči /naskenovaná/ pro
kontrolu poskytovatele dotace, ve formátu PDF.
Nabídka prokazatelně doručena v písemné podobě,
v zalepené obálce na adresu zadavatele. Obálka bude
označena: názvem veřejné zakázky a výrazem
„NEOTEVÍRAT“. Jednotlivé listy nabídky budou
očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti vyjmutí.

Uchazeč je povinen zkontrolovat obsahovou kompletnost
nabídky před jejím podáním. Neúplné nebo nekompletní
nabídky mohou být zadavatelem vyřazeny!
Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předložena
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování výhradně na základě Přílohy č.1 – „Technická specifikace
předmětu plnění“, která je závaznou přílohou Kupní
nabídkové ceny
smlouvy (obchodní podmínky).
Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinou
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění. Uchazeč bere na vědomí, že
zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu
v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a pravidel pro publicitu
v rámci OPVK, a to ve všech relevantních dokumentech
týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj.
zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a
dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Uchazeč se zavazuje, že umožní 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 povinností uchovávat po
dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související
s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025.
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Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené
s poskytnutím předmětu zakázky.
Smluvní vztah bude upraven Přílohou č.4 – „Návrh Kupní
smlouvy (obchodní podmínky)“, která je povinnou součástí
nabídky uchazeče.
Pokud nabídka nevyhoví všem uvedeným požadavkům
zadavatele, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o
čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně vyrozuměn.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší
technické/odborné) specifikaci.
Jednotková cena žádné položky nesmí být vyšší než 39.999,Kč vč. DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady
související s předmětem plnění veřejné zakázky. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu pro jednotlivé části v
členění: cena bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
 zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy
v souladu se zákonem, bez udání důvodu,
 ověřit si údaje předložené v nabídce,
 upřesnit návrh kupní smlouvy uvedený v nabídce
(vypracovaný zejména v souladu s touto zadávací
dokumentací).
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě, a další
podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny
v samostatných přílohách zadávací dokumentace, které jsou
nedílnou součástí této výzvy.
Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci,
Podmínky poskytnutí
včetně příloh č.1 až 5, nebo dodatečných informací k nim,
zadávací dokumentace
výhradně písemně prostřednictvím e-mailu zadavatele:
zshudcova@seznam.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit,
bez udání důvodu.
Uchazeč je povinen v příloze č.1 (Technická specifikace) specifikovat konkrétní
nabízený produkt, jinak bude jeho nabídka vyloučena!
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli,
jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky, a uchazeč je oprávněn navrhnout i
jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
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V Brně dne 29.10.2014

……………………………………………
Základní škola Brno, Hudcova 35,
příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Černá, ředitelka
zadavatel

Příloha:

Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu plnění (Nabídková cena)
Příloha č.2 – Krycí list nabídky
Příloha č.3 – Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č.4 – Návrh Kupní smlouvy (obchodní podmínky)
Příloha č.5 – Čestné prohlášení uchazeče dle §68 zákona

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

Dagmar
Černá
zshudcova@seznam.cz
+420 549 273 311
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