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) :
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:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu veřejné
zakázky:
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

1

C143065

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/51.0046
Dotkněte se inspirace
Dodávka konvertibilních zařízení pro projekt Dotkněte se
inspirace
Dodávka vybavení související s plněním výstupů projektu

5.12.2014
Základní škola Planá, příspěvková organizace
náměstí Svobody 59, Planá 348 15
Mgr. Luboš Beran
Tel.: + 420 777 154 029
Email: lubos-beran@seznam.cz
75005581
CZ75005581
Mgr. Luboš Beran
Tel.: + 420 777 154 029
Email: lubos-beran@seznam.cz
Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné
zakázky 5.12.2014 a končí 19.12.2014 ve 14:00 hodin. Nabídky
doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny,
zadavatel je neotvírá.
Místem pro doručení obálek s nabídkami je:
Základní škola Planá, příspěvková organizace, náměstí Svobody
59, Planá 348 15
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky
specifikované v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu zakázky
Hodnota zakázky je max. 206 611,57 Kč bez DPH (250 000,- Kč
včetně DPH).
Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Výběrové
řízení se řídí pravidly určenými Příručkou pro příjemce finanční

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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podpory z OP VK, verze 8, platnou od 1. ledna 2014.
Dodávka bude realizována do 14 pracovních dnů od podpisu
smlouvy. Místem dodání bude sídlo zadavatele - Základní škola
Planá, náměstí Svobody 59, Planá 348 15

Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Poštou nebo kurýrní službou na adresu Základní škola Planá,
Místa dodání/převzetí
příspěvková organizace, náměstí Svobody 59, Planá 348 15
plnění:
Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

s DPH. Nejlépe tedy bude hodnocena nabídka uchazeče, který
nabídne nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.
Uchazeč musí prokázat tyto kvalifikační předpoklady:
a) Základní kvalifikační předpoklady
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Bližší specifikace kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč v rozsahu
stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Splnění základních kvalifikačních
předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného
prohlášení, které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů, tzn. čestné prohlášení, nesmí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který 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 jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč splňovat jak ve
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
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vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
který 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,
který 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
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto
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osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali
u zadavatele,
l) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který
předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být
ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních

předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
Výše uvedené doklady prokazující splnění profesních
kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením
v podobě prostých kopií.

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

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.
Nabídka bude zadavateli předložena v písemné, listinné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Uchazeč předloží taktéž podepsaný návrh smlouvy s uvedením
obchodních podmínek a všech požadovaných náležitostí
uvedených ve výzvě. Požadavek na podepsaný návrh smlouvy je
považován za splněný tehdy, pokud je smlouva podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka uchazeče
nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl.
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem
znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude
podána zadavateli v tištěné písemné formě v českém jazyce
v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky, názvem
projektu, registračním číslem projektu a nápisem
„NEOTEVÍRAT“.
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Nabídka v českém jazyce musí obsahovat minimálně tyto
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování údaje:
- identifikační údaje o uchazeči (název, sídlo, IČ, DIČ);
nabídkové ceny
-

údaje o kontaktní osobě (jméno, telefon, e-mail);
podrobnou specifikaci nabízeného plnění dle přílohy č.1,
přesný popis parametrů nabízeného zařízení – včetně
typového označení;
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče;
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
nabídkovou cenu a cenovou kalkulaci.

Nabídková cena bude uvedena v členění na jednotlivá zařízení a
pak za celkovou nabízenou zakázku, a to vždy v členění na cenu
bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
-

Zhotovitel je povinen 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 archivaci (zákon. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty) minimálně do roku 2025.

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku, variantní
vypracování a předložení nabídky není přípustné.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Uchazeč je povinen 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
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené
s účastí na výběrovém řízení a v souvislosti s výběrovým
řízením.
Zadavatel nebude v průběhu plnění dodávky poskytovat zálohy.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
podmínkám.
Faktura i veškeré další dokumenty (předávací protokol apod.)
budou opatřeny názvem projektu a reg. číslem.
Zadavatel nebude uchazeče zvát k otevírání obálek s nabídkami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Přílohy:
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy
V Plané 5. 12. 2014

…………………………………..
Mgr. Luboš Beran, ředitel školy
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