
 
Výzva k podání nabídek 

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků 
finanční podpory OP VVV, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 
(dále jen „Výzva“) 

Číslo veřejné zakázky:  
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013341 
Název projektu: Šablony II pro ZŠ Kaplice, Školní 226 

Název veřejné zakázky: 
Dodávka ICT vybavení pro šablonu 2.II/16b – Využití ICT ve vzdělávání 
v ZŠ 

Předmět veřejné zakázky: Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

11. 11. 2019 
Vyhlášením je zahájena lhůta pro podání nabídek. 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Základní škola Kaplice, Školní 226 
příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Školní 226, 382 41 Kaplice 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy 

IČ zadavatele: 00583669 

Kontaktní osoba zadavatele: 
Mgr. Pavel Petr 
e-mail: skola@zsskolnikaplice.cz  
tel.: + 420 728 402 466 

Webové stránky zadavatele: 
http://www.zsskolnikaplice.cz  
Tyto zadávací podmínky jsou zveřejněny také na webových stránkách 
zadavatele 

Popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je nákup 50 ks notebooků. Tento nákup je 
financován z OP VVV prostřednictvím projektu „Šablony II pro ZŠ Kaplice, 
Školní 226“.  
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze 1 této Výzvy. 

Lhůta a místo pro podávání 
nabídek: 

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 22. 11. 2019 do 
14.00 hod. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené 
v předchozím odstavci, zadavatel takovou nabídku neotvírá. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
Doručení poštou či osobně je možné na adresu: 
Základní škola Kaplice, Školní 226, Školní 226, 382 41 Kaplice Osobní 
doručení je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě 
s výše uvedenou kontaktní osobou (v pracovní dny pondělí – pátek, 9.00 
– 14.00 hod.) 

Forma podání nabídky: 

Pokud bude nabídka podána v listinné formě, bude podána v uzavřené 
obálce označené:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
Dodávka ICT vybavení pro šablonu  2.II/16b 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 
NEOTEVÍRAT 

(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče, na níž 
je možné zaslat oznámení o případném pozdním podání nabídky) 



Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 395 562,00 Kč bez DPH (475 
000,- s DPH). Předpokládaná hodnota je maximální a pro nabídky 
nepřekročitelná! Její překročení je důvodem k vyloučení nabídky. 

Typ veřejné zakázky: 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Pokud je v této výzvě 
a jejich přílohách uveden odkaz na zákon, má se za to, že se tato veřejná 
zakázka řídí daným ustanovením přiměřeně a odkaz na zákon je uveden 
pro přesnější specifikaci podmínek. 

Lhůta pro dodání: 
Termín dodání předmětu veřejné zakázky je max. 18 dnů od podpisu 
Smlouvy s vybraným uchazečem. 

Místo dodání: 
Místem plnění (dodání) předmětu veřejné zakázky – Základní škola 
Kaplice, Školní 226, Školní 226, 382 41 Kaplice 

Hodnotící kritérium: 
Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
za celý její předmět. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její 
celková výše v Kč bez DPH, uvedená v návrhu kupní smlouvy. 

Požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace 
dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje, aby uchazeči 
splnili základní kvalifikační předpoklady dle§ 53 odst. 1 písm. a) až h), j) 
a k) zákona. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních 
předpokladů předložením čestného prohlášení (lze použít přílohu č. 3 
této Výzvy), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 
základní kvalifikační předpoklady. Doklady prokazující splnění základních 
kvalifikačních předpokladů nesmějí být k termínu podání nabídky starší 
90 dnů. Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který 
předloží:  
a) výpis z obchodního rejstříku (prosté kopie), pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  
b) doklad o oprávnění k podnikání (prosté kopie) podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – 
např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). Doklad o splnění 
kvalifikačního předpokladu dle písm. a) nesmí být k termínu podání 
nabídky starší 90 dnů.  
Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: 
Popis zboží určeného k dodání, a to minimálně kompletním vyplněním 
přílohy č. 1 této Výzvy. Dodavatel může doložit i další doklady, ze 
kterých budou patrné technické parametry nabízených produktů (např. 
katalogový list). 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč v krycím listě (příloha č. 4 Výzvy) své nabídky uvede kontaktní 
osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem: 

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy 
podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též 
příslušná platná plná moc. 
Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat technickou specifikaci 
a musí být v souladu s textem výzvy o zahájení zadávacího řízení, nebo 
jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.  
Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné 
části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující 
písemný návrh smlouvy. 

  



Požadavek na zpracování 
nabídky: 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena 
v českém jazyce (vyjma případných prospektů a technických listů 
nabízeného plnění). 
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: 
- pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec 
zadavatele, člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen 
správní rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která 
se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného výběrového řízení, 
- resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či 
členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, 
nebo 
- jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního 
týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě 
nebo zadání předmětného výběrového řízení, - jemuž byl uložen zákaz 
plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
Uchazeč podáním nabídky prohlašuje, že žádná z výše uvedených 
možností se jej či jeho nabídky netýká. 
Zadavatel doporučuje použít následující členění nabídky (obsah 
nabídky): 
- Vyplněná technická a množstevní specifikace nabízeného zboží (viz 
příloha č. 1b této Výzvy), 
- Podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 2 této Výzvy), 
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (lze 
použít přílohu č. 3 Výzvy), 
- Krycí list nabídky – lze použít vzor dle přílohy č. 4 této výzvy, 
- Výpis z obchodního rejstříku (je-li uchazeč zapsán), 
- Doklad o oprávnění k podnikání, 
- Ostatní dokumenty, které uzná dodavatel za vhodné. 

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové 
ceny: 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena 
bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková 
cena včetně DPH.  
Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou 
o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými 
dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Nabídková 
cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být 
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Zadavatel dává na vědomí, že vybraný uchazeč je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Zadavatel dává na vědomí, že uchazeč má povinnost umožnit 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 uchovávání 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty) v platném znění. 

  



Další podmínky pro 
plnění veřejné 
zakázky: 

Platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze Výzvy č. 2. – návrh 
smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Podáním nabídky 
uchazeč souhlasí s poskytnutím obsahu jeho nabídky poskytovateli 
dotace za účelem kontroly zadávacího řízení. Zadavatel nehradí 
dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení. Zadavatel si vyhrazuje 
právo tuto veřejnou zakázku kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit. 
 

Dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena 
na výše uvedené kontakty kontaktní osoby. 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel 
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Výzvy nebo 
kterým byla Výzva poskytnuta. Zadavatel dále uveřejní dodatečné 
informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 
uveřejnil textovou část Výzvy. 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se 
použije obdobně. Jelikož jsou celé zadávací podmínky volně přístupné na 
webových stránkách zadavatele, zadavatel nezná a ani znát nemůže údaj 
o tom, kteří dodavatelé využili přístupu k zadávacím podmínkám a nezná 
tedy ani všechny adresy, na které by měl poskytovat dodatečné 
informace. Zadavatel však vždy uveřejní dodatečné informace včetně 
přesného znění žádosti na webových stránkách zadavatele.  
Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby 
pravidelně sledovali webové stránky zadavatele. 

Přílohy Výzvy 

Příloha č. 1a – Technická specifikace 
Příloha č. 1b – Technická a množstevní specifikace 
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

 
 
 
V Kaplici dne 11. 11. 2019 

............................................................................. 
  Mgr. Pavel Petr 
     ředitel školy 
 


