Výzva k podání nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Vybavení IT pro ZŠ Planá“

Nákup předmětu zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu VVV
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“
Název projektu: Šablony 2 pro ZŠ Planá
Reg. číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011572

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění.
Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.
1. Základní údaje o zadavateli:
Název
Zastoupený
Sídlo
IČ
Kontaktní osoba ve
věcech technických
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních

Základní škola Planá, příspěvková organizace
Mgr. Luboš Beran
náměstí Svobody 59, Planá 348 15
75005581

Mgr. Luboš Beran
Mgr. Luboš Beran

2. Zahájení výběrového řízení
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 6. 2. 2019 odesláním výzvy vybraným dodavatelům.
Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 500 000,- bez DPH, tj. 605 000,- včetně DPH. Zadavatel
stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na základě provedeného průzkumu trhu.
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4. Předmět nabídky
Předmětem nabídky je vybavení ICT technikou a souvisejících služeb dle přiložené specifikace
nabídky, tak aby bylo možné rozvíjet informační gramotnost žáků, logické myšlení a došlo
k naplnění závazných výstupů projektu.
5. Doba a místo plnění
Předpokládaná doba plnění: Dodávka bude realizována do 14 pracovních dnů od podpisu
smlouvy.
Místo plnění:

Základní škola Planá, příspěvková organizace
náměstí Svobody 59, Planá 348 15

6. Podmínky prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázat:
Základní způsobilost
-

analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení
formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem

Profesní způsobilost
-

-

analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. A) zákona prokáže účastník výběrového
řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1-3
zákona a profesní způsobilosti § 77 zákona využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle části jedenácté, hlavy II zákona, ne staršího než 3 měsíce.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části dvanácté zákona ne staršího
než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm
uvedených údajů.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení výběrového řízení.
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Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní
způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii,
v českém nebo slovenském jazyce.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být
z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat
analogickým postupem, jako dle zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů
nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
7. Hodnocení nabídek
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž
hodnocena bude cena včetně DPH.
Popis způsobu hodnocení
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (s DPH) od nabídky s nejnižší cenou
po nabídku s celkově nejvyšší cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1.-3. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených účastníků výběrového řízení.
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých
korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba
DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH
v Kč.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není
jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
9. Obchodní podmínky
Termín splatnosti 30 dnů. Fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlaseného
předávacího protokolu.
Podrobné obchodní podmínky obsahuje závazný text smlouvy, který je přílohou č. 1 této
výzvy.
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10. Lhůta pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné
zakázky 6.2.2019 a končí 19.2.2019 v 11:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu
budou z výběrového řízení vyřazeny, zadavatel je neotvírá.
11. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán: 60 kalendářních dnů. Zadávací
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
12. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé doručit písemně, to je v listinné podobě,
datovými schránkami nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 výzvy v termínu
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem známým
dodavatelům v co nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
13. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a
technologických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není
možné. Zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se
nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena
účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastník, nebo
osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky
pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc případně platný pověřovací
dokument. Uvedené doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich
úředně ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském
jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do
jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy
(pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně
nezaměnitelným razítkem).
Přílohou č. 1 této výzvy je závazný text smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vybraným dodavatelem. Přílohy ke smlouvě, pokud jsou vyžádány i na jiném místě
zadávací dokumentace, není povinné předkládat duplicitně u návrhu smlouvy v nabídce,
ostatní přílohy se předkládají až při podpisu smluv mezi vybraným dodavatelem a
zadavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy závazného textu smlouvy
účastníkem v rámci přípravy smlouvy, která musí být součástí nabídky, a který musí být
4

podepsán osobou či osobami oprávněnými podepisovat za účastníka. Tento text smlouvy
musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel připouští
pouze následující úpravy závazného textu smlouvy:
-

doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, včetně titulu, jména, příjmení
a funkce osoby podepisující smlouvu za účastníka, nabídkovou cenu, termín plnění,
bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat
nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Poslední list nabídky bude prohlášení účastníka
potvrzená u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude potvrzená statutárním
orgánem účastníka dle způsobu podepisování za společnost zapsané v obchodním rejstříku či
osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka, které stanoví celkový počet
listů v nabídce.
Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

krycí list,
obsah nabídky,
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
čestné prohlášení o počtu listů.

Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník,
který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem),
jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jiným dodavatelem, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

14. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu,
adresy a IČO účastníka a výrazným označením
„NABÍDKA – Vybavení IT pro ZŠ Planá“ a výzvou „NEOTVÍRAT“
Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
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identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to:
8:00 hod. – 15:00 hod., poslední den výzvy do 11:00 hod..
Nabídky se podávají v kanceláři školy na adrese zadavatele:
Základní škola Planá, příspěvková organizace
náměstí Svobody 59
348 15 Planá

15. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si
vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje
účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V …………………………………………… dne …………………………………………..

Zástupce zadavatele (otisk razítka, podpis)
Přílohy
Příloha č. 1 – Závazný text smlouvy
Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 – Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 4 – Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 6 této výzvy
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Příloha č. 1

Kupní smlouva
Smluvní strany
1.

Základní škola Planá, příspěvková organizace

se sídlem

náměstí Svobody 59, 348 15 Planá
IČ 75005581

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni; oddíl Pr, vložka 458
jednající

Mgr. Luboš Beran, ředitel školy

jako kupující na straně jedné
(dále jen „kupující“)

2.
se sídlem
(doručovací adresou)
Zapsané v obchodním rejstříku
Jednající
Jako prodávající na straně druhé
(dále jen „prodávající“)

I.
Úvodní prohlášení
1. Prodávající prohlašuje, že je obchodní společností zabývající se obchodní činností a obchodem
s výpočetní technikou, dále službami s montáží a instalací zboží a službami v oblasti výpočetní
techniky.
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II.
Předmět smlouvy a kupní cena
1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

a) dodat kupujícímu zboží a včetně provedení souvisejících služeb, v rozsahu vyjmenovaném v cenové
nabídce…………………………………………………………., zpracované formou položkového rozpočtu (dále jen
„předmět převodu“, resp. „popis předmětu převodu“), která je nedílnou součástí smlouvy,
b) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu převodu,
c) provést montáž předmětu převodu na místě určeném, přičemž montáží se rozumí instalace zboží a
jeho zapojení v místě plnění v rozsahu uvedeném v cenové nabídce podle písm. a) tohoto odstavce,
d) předat kupujícímu dokumenty a podklady nutné k užívání předmětu převodu
e) zaškolit pracovníky kupujícího v užívání zboží, které je součástí předmětu převodu.
2.
Kupující se za předmět převodu uvedený v odstavci 1. zavazuje prodávajícímu zaplatit
sjednanou kupní cenu. Celková kupní cena byla sjednána ve výši ……………………………………… ,- bez DPH,
a je tvořena součtem jednotlivých položkových cen.
3.
Je-li prodávající plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude navýšena o DPH
ve výši 21%. DPH činí ………………………………………,-Kč; v případě změny aplikovatelné sazby DPH bude
navýšena o tuto nově platnou sazbu DPH.
4.

Celková nejvýše přípustná kupní cena vč. DPH činí

,-Kč.

5.
Smluvní strany se dohodly, že zboží, které je součástí předmětu převodu, bude dodáno
v kvalitě odpovídající typové kvalitě jednotlivých produktů stavu dosud nepoužitého zboží. Montáž se
prodávající zavazuje provést v rozsahu podle cenové nabídky uvedené v odstavci 1.

III.
Termín a místo dodání
SOUČINNOST

1.
Smluvní strany se dohodly, že místem předání předmětu převodu, tj. dodání zboží a jeho
montáže je adresa kupujícího Základní škola Planá, příspěvková organizace; náměstí Svobody 59,
348 15 Planá.
2.
Prodávající se zavazuje předmět převodu kupujícímu předat a instalovat jej v rámci adresy
shora uvedené v místě k tomu určeném kupujícím.
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3.
Instalace bude provedena v ceně a v rozsahu uvedeném v rámci popisu předmětu převodu
zmiňovaném v článku II. odstavec 1., který odpovídá rozsahu vyšším nebo technicky odlišném, než je
specifikováno v rámci popisu předmětu převodu a ve výzvě, je prodávající oprávněn požadovat
zaplacení všech nákladů s tím souvisejících.
Kupující je pro instalaci předmětu převodu povinen poskytnout potřebnou součinnost a vytvořit
nezbytné podmínky pro instalaci. Zejména je kupující povinen:
-

umožnit prodávajícímu či jím určené osobě přístup do prostor, kde má být předmět převodu
dodán,
zajistit přítomnost ředitele školy nebo jím pověřené osoby oprávněné podepsat předávací
protokol ve škole po dobu realizace
zajisti přítomnost osoby, která má být dle této smlouvy zaškolena
poskytnout všechna potřebná hesla do počítačové sítě apod.

4.
Instalace předmětu převodu se považuje za ukončenou, pokud předmět převodu pracuje
správně v souladu s cenovou nabídkou a v jejím rámci v souladu s dokumentací nebo povahou
předmětu převodu.
5.
Dodání a montáž předmětu převodu proběhne v pracovní den v čase od 7.30 do 18.00 hod.
přičemž den montáže si smluvní strany předem písemně odsouhlasí a je pro obě strany závazný.
Změna termínu je možná pouze písemně dohodou obou stran. V případě, že si smluvní strany den
montáže nedomluví, je dnem montáže poslední den lhůty pro dodání uvedený ve výzvě. Prodávající
se zavazuje předmět převodu dodat a provést jeho montáž …………………………………………………………...
6.
Po provedení montáže sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou případné
chybějící položky a vady montáže. Upřesní termín dodání chybějící položky a odstranění případných
vad montáže. Předmět převodu se považuje za řádně dodaný až po odstranění těchto případných vad
a dodání chybějících položek, o této skutečnosti bude proveden zápis do předávacího protokolu a
předmět převodu se považuje za řádně dodaný. Náklady spojené s dodáním chybějících položek a
odstraněním případných vad hradí dodavatel.
7.
Odmítne-li kupující převzít předmět převodu dodaný prodávajícím v souladu s touto
smlouvou nebo neposkytne-li potřebnou součinnost k montáži a převzetí předmětu převodu či
k podpisu protokolu o předání, platí, že předmět převodu byl řádně dodán a platí, že kupující
podepsal protokol o předání bez výhrad. V takovém případě je podle okolností prodávající oprávněn
účtovat kupujícímu náhradu nákladů vynaložených na vyskladnění, balení a přepravu zboží a náklady
související s neuskutečněnou montáží.
8.
Smluvní strany se dohodly, že předmět převodu může prodávající kupujícímu předávat při
dodržení nejpozdějšího termínu montáže předmětu převodu i po dílčích spolu souvisejících celcích.
9.
Prodávající je povinen v případě, kdy předmět převodu v nabídce se v době dodání již nebude
vyrábět a nebude jej možné kupujícímu dodat, je prodávající povinen kupujícího na toto v dostatečné
době písemně upozornit a nahradit předmět převodu obdobným zbožím se stejnými nebo lepšími
technickými vlastnostmi. V takových případech musí zůstat nabízená cena v původní výši a případný
finanční rozdíl jde k tíži prodávajícího.
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IV.
Splatnost kupní ceny
1.
Kupní cena je splatná po předání předmětu převodu nebo jeho částí, a to na základě faktury
vystavené prodávajícím.
2.
Doba splatnosti faktury je 30 dnů od vystavení faktury. Faktura odpovídá rozsahu předmětu
převodu nebo jeho části, který je již dodán kupujícímu. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je
splněna datem připsání sjednané částky na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
3.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu v rozsahu, ve kterém byl předmět převodu dodán a
dodání bylo potvrzeno protokolem, či se má za dodaný a potvrzený protokolem. Kupující platí vždy
jen za předanou část předmětu převodu. Kupující není povinen uhradit část kupní ceny v rozsahu
předmětu převodu, který nebyl prodávajícím dosud dodán. Splatnost části kupní ceny odpovídající
rozsahem nedodané části předmětu převodu, avšak v rámci faktury již obsažené, nastává dvacátým
dnem ode dne dodání chybějící části předmětu převodu.
4.
Předmět převodu je až do úplného zaplacení kupní ceny vč. případného příslušenství
výlučným vlastnictvím strany prodávající. Jakýkoli další prodej předmětu plnění nebo jeho poskytnutí
k užívání, do zástavy či uzavření jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí
strany je před zaplacením kupní ceny bez souhlasu prodávajícího vyloučeno.
5.
V případě, že kupující není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím
schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat písemně
prodávajícího. Změna platebních podmínek může být provedena pouze formou dodatku k této kupní
smlouvě.
6.
Nebezpečí vzniku škody na předmětu převodu přechází na kupujícího okamžikem jeho
převzetí či okamžikem, kdy kupující neposkytne součinnost k předání předmětu převodu či jeho
montáži.

V.
Záruka a reklamace
1.
Prodávající poskytne na dodaný předmět převodu záruku, která bude vyznačena u každé
položky uvedené v rámci popisu předmětu převodu.
2.
Prodávající se zavazuje zahájit odstranění závady či jiným způsobem vyřešit požadavek
kupujícího následující pracovní den ode dne doručení oznámení ze strany kupujícího.
3.
Kupující je v případě vady předmětu převodu po dobu záruční lhůty povinen vadu oznámit
včetně jejího přesného popisu prodávajícímu písemně, přičemž za písemné oznámení se považuje i
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sdělení elektronickou poštou na adresu……………………………………………………. nebo elektronicky
prostřednictvím formuláře ……………………………………………. . Kupující v rámci sdělení existence vady
popíše vadu a její projevy a sdělí prodávajícímu, jaký způsob řešení vady požaduje. Prodávající po
doručení sdělení kupujícího o výskytu vady vydá neprodleně kupujícímu potvrzení o reklamaci, kde
uvede mimo jiné požadovaný i způsob řešení.
4.
V případě výskytu vady předmětu převodu je kupující povinen prodávajícímu vydat předmět
převodu v původním obalu nebo v obalu uzpůsobeným k bezpečnému převezení zboží do servisu.
V případě výskytu vady montáže je kupující povinen zajistit a umožnit prodávajícímu přístup
k předmětu převodu a k místu montáže bez zbytečného odkladu poté, co bude o zajištění přístupu
prodávajícím požádán. Prodávající se zavazuje za účelem posouzení tvrzené vady zajistit převzetí
k bezpečnému převozu připraveného předmětu převodu v místě dodání a na své náklady zajistit svoz
tohoto předmětu, kromě případů, kdy je vada odstranitelná výhradně v místě plnění. V takovém
případě zajistí prodávající opravu v místě plnění.
5.
V případě výskytu vady, na kterou se záruka vztahuje, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady. Záruka se vztahuje výhradně na vady, které se na předmětu převodu nebo jeho části
vyskytnou při dodržení záručních podmínek, za předpokladu obvyklého užívání za podmínek
obvyklých pro užívání předmětu převodu. V rámci záruky bude vada předmětu převodu odstraněna
opravou. Nebude-li to z povahy závady možné nebo ekonomické, má kupující právo žádat výměnu za
zboží obdobných nebo lepších parametrů.
6.
Při předání do opravy celého počítače nebo zařízení pro ukládání dat je povinností kupujícího
zajistit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo
poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na
zařízeních pro ukládání dat. Kupující může požádat o vypůjčení náhradního zařízení na dobu opravy, a
prodávající je povinen mu jej podle svých možností vypůjčit.
7.
Prodávající je oprávněn k zajištění záručního servisu prostřednictvím třetích osob – servisních
partnerů, a kupující je povinen jim poskytnout stejnou součinnost jako prodávajícímu.
8.
Smluvní záruční doba počíná běžet předáním předmětu převodu kupujícímu anebo dnem,
kdy se předmět převodu či jeho část má za předanou. Bude-li předmět převodu v rámci smluvní
záruky opraven nebo vyměněn, bud mít nové či opravené zboží záruční dobu do zbytku smluvní
záruční lhůty původně dodaného předmětu převodu.
9.
Prodávající garantuje zajistit technickou podporu nutnou pro zajištění provozu předmětu
převodu související s hardwarovou funkčností předmětu převodu, technickou podporou pro zajištění
spustitelnosti a aktivací dodávaného software, případně s dodáním doplňujících informací, které jsou
nutné k plné funkčnosti předmětu převodu, to vše za předpokladu jejich řádného užívání.
10.

Technická podpora uvedená v předchozím odstavci je po dobu trvání záruční lhůty bezplatná.

11.
Technická podpora je zajišťována prostřednictvím Hot-Line, elektronických služeb,
telefonických a osobních konzultací, popř. zásahem prodávajícím pověřených osob v místě instalace.
Prodávající je podle svého uvážení oprávněn zvolit postup dostačující pro zajištění cílového stavu.
Prodávající je přitom oprávněn předpokládat, že kupujícím určená osoba je schopna provádět
alespoň základní obsluhu předmětu převodu.
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12.
Kupující je povinen u předmětu převodu nebo jeho části zajistit veškeré úkony související
s běžným provozem, údržbou a zajištěním bezpečného provozu dle pravidel stanovených výrobcem a
podle obvyklých pravidel bezpečnosti. Případné vady vzniklé používáním předmětu převodu a
ohrožujícím bezprostředně funkčnost či bezpečnost předmětu převodu je kupující povinen
bezprostředně nahlásit prodávajícímu písemně nebo elektronicky na adrese ……………………… a
umožnit provést prodávajícímu bez odkladu servisní opravu. V době mezi nahlášením a provedením
servisního zásahu je kupující povinen zajistit takové nakládání s předmětem převodu, aby nedošlo
k jeho dalšímu poškození nebo k ohrožení bezpečnosti provozu.
13.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením předmětu převodu,
přepětím v síti či v elektrickém nebo magnetickém poli, nedodržením pokynů k obsluze, používáním
předmětu převodu v rozporu s jeho určením či návodem výrobce, za vady vzniklé v nepřetržitém
provozu v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, zakouřené, prašné či vlhké prostředí). Ze
záruky jsou vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.
14.
U software, kde prodávající převádí uživatelská práva, se záruka prodávajícího vztahuje
výhradně na fyzickou čitelnost médií. Kupující se stává okamžikem otevření obalu produktu
(odstraněním pečetí, porušením folie apod.) oprávněným uživatelem softwarového produktu a
akceptuje licenční ujednání výrobce software. Obsah záruky poskytnuté výrobce software se řídí
licenčním ujednáním, které je jeho součástí.
15.
Reklamaci nelze uplatnit na změny parametrů předmětu převodu nebo jeho části, pokud tyto
nemají původ ve výrobě, použitém materiálu nebo způsobu zpracování, ale jejichž původcem je tzv.
životnost, tj. doba, po kterou při správném užívání může předmět převodu nebo jeho část vzhledem
ke svým vlastnostem vydržet (např. náplně tiskáren, a podobně).

VI.
Sankční ujednání
1.
Pro případ prodlení s dodáním předmětu převodu je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,02% z kupní ceny či jeho dosud neprovedené části za každý den prodlení.
2.
Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3.
Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu převodu či jeho části či s jeho
montáží po dobu delší než 60 dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to případně i jen
co do části v rozsahu dosud nedodaného předmětu převodu či v rozsahu částečně neprovedené
montáže.
4.
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části po dobu delší než 60 dnů je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12

VII.
Závěrečná ustanovení

1.
Každá ze smluvních stran je povinna uchovávat v tajnosti veškeré informace, které obdržela
od druhé strany a které jsou nebo se zdají být důvěrného charakteru, za stejných podmínek, jako
uchovávat své vlastní důvěrné informace, minimálně však se stupněm ochrany přiměřeným povaze
takových informací.
2.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva i veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí se řídí
občanským zákoníkem.
3.
Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle §2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že kupující uveřejní tuto smlouvu,
v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je úplným zachycením jejich vzájemných práv a
povinností, a nahrazuje jejich případná předchozí odchylná ujednání. Smluvní strany vylučují možnost
změny této smlouvy jinou než písemnou formou.
5.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž prodávající a kupující obdrží po 1
stejnopisu.
6.

Nedílnou přílohou této smlouvy je popis předmětu převodu, zmiňovaný v článku II. odst.1.

7.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plané dne…………………………………………………….

V ………………………….dne……………………………

_______________________________________

_____________________________________

Kupující

Prodávající

Základní škola Planá, příspěvková organizace
Mgr. Luboš Beran, ředitel školy
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Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění
SADA MUSÍ OBSAHOVAT:
20 ks notebooků
Minimální požadované parametry:
Displej o velikosti 15,6“ s rozlišením FHD, procesor s výkonem 4000 bodů dle
www.cpubenchmark.net, operační paměť 4 GB DDR, uložiště SSD 128 GB, DWDRW
mechanika, Wi-Fi, BT 4.0, HD kamera, 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, GLAN, výdrž baterie
deklarovaná výrobcem až 12 hodin.
Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností režimu vzdálené plochy a
připojení do domény. Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným
SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový
SW)
1 ks SW pro řízení výuky v učebně
Minimální požadované parametry:
SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování,
křížovky, doplňovačky, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na
plochu žákovských zařízení, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování –
hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky, možnost zapnout x
vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu
na internet. Řízení výuky – pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné
spouštění aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, hromadné
instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síti
(intranet) bez závislosti na připojení k internetu. Trvalá licence.
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT:
Instalaci SW
V zařízeních bude nainstalován SW vhodný pro školy:
Malování, režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, interaktivní geometrie a algebra,
software pro práci s grafikou a fotografiemi a úpravu videí, software pro přehrávání videa a
audia, kancelářský balík kompatibilní s Office, software pro tvorbu a úprava hudby
Aplikace na interaktivní výuku Matematiky - výuková hra vhodná pro výuku matematiky,
součástí aplikace bude minimálně 400 matematických úloh a rébusů, které pomáhají dětem
s rozvojem matematických dovedností. Trvalá licence.
Aplikace na interaktivní výuku Českého jazyka - soubor cvičení k procvičení gramatických
jevů s následným procvičením, který zahrnuje učivo celé základní školy. Úlohy budou
rozpracovány do jednotlivých kroků. Licence na 24 měsíců.
Výukové scénáře
Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je
popis výuky, vhodné metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky
dětí.
Dopravu, instalace a zaškolení
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Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení
účtů, ukázku hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi,
jak vybavení ihned využívat ve výuce.
Návštěva odborníka z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání
inspirace a zkušeností s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové
hodiny, kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a
materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta
metodická i didaktická podpora.
Záruka 24 měsíců
Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení
reklamace ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a
operačního systému.
Konvertibilní tablet s klávesnicí a příslušenstvím
SADA MUSÍ OBSAHOVAT:
10 ks tabletů
Minimální požadované parametry:
Dotykový displej LED 10,1“ s rozlišením HD, procesor s výkonem 1200 bodů dle
www.cpubenchmark.net, operační paměť 2 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT,
přední a zadní kamera, odnímatelná klávesnice s USB portem a touchpadem, výdrž baterie
deklarovaná výrobcem až 10 hodin.
Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény.
Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou
zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW
1 ks nabíjecí box s funkcí Wi-Fi hotspot
Minimální požadované parametry:
Mobilní základna pro bezpečné uložení a hromadné nabíjení nabízených tabletů, vhodná pro
snadný přesun zařízení mezi třídami. Zdroj a kabely pro nabíjení 10 zařízení, ochrana proti
přepětí, ventilátor řízený termostatem s možností nastavení spínací teploty včetně zvukové
signalizace. LAN-Wifi-3G router modem s powerbankou pro jednoduché připojení
k internetu.
1 ks SW pro řízení výuky v učebně
Minimální požadované parametry:
SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování,
křížovky, doplňovačky, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na
plochu žákovských zařízení, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování –
hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky, možnost zapnout x
vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu
na internet. Řízení výuky – pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné
spouštění aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, hromadné
instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síti
(intranet) bez závislosti na připojení k internetu. Trvalá licence.
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10 ks Set výukové stavebnice se senzory
Minimální požadované parametry:
Stavebnice v stohovatelném úložném boxu umožňujících konstruovat množství žákovských
výrobků či pomůcek pro experimenty. Minimálně 160 dílků pro konstrukci robotů, autíček,
převodů, pák, stojanů, kyvadel, 3D objektů aj. Součástí musí být metodické podklady
pedagoga pro snadnou realizaci experimentů. SENZORY: IR optické čidlo, senzor napětí,
senzor viditelného světla, vodotěsný senzor teploty, senzor vizualizace polohy
v magnetickém poli Země, senzor detekce pohybu, zrychlení a polohy, ultrazvukový senzor
vzdálenosti, senzor atmosférického tlaku, senzor relativní vlhkosti vzduchu, senzor pro
detekci přítomnosti objektů, senzor vlhkosti půdy. AKTORY: displej 8x8 LED pro zobrazení
hodnot, emoji a symbolů, servomotor 360° pro realizaci pohyblivých prvků stavebnice,
bzučák pro akustickou zpětnou vazbu, tlačítko pro uživatele.
Součástí musí být i softwarový nástroj pro měření veličin připojených senzorů s okamžitým
vykreslením naměřených hodnot do grafu a možností exportu do Excelu. Možnost ukládání
a sdílení vlastních programů a tvorby. Je požadovaná dostupnost minimálně 15
předpřipravených úloh.
1 ks Mobilní stojan pro uložení a přesun
Minimální požadované parametry:
Kovový stojan s horní odkládací policí a robustními kolečky navržený pro uložení 10 ks
výukových stavebnic a nabíjecího boxu s uloženými tablety vhodný pro jednoduché
přemístění mezi třídami.
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT:
Instalaci SW
V zařízeních bude nainstalován SW vhodný pro školy:
Malování, režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, interaktivní geometrie a algebra,
software pro práci s grafikou a fotografiemi a úpravu videí, software pro přehrávání videa a
audia, kancelářský balík kompatibilní s Office, software pro tvorbu a úprava hudby.
Výukové scénáře
Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je
popis výuky, vhodné metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky
dětí.
Dopravu, instalace a zaškolení
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení
účtů, ukázku hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi,
jak vybavení ihned využívat ve výuce.
Návštěva odborníka z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání
inspirace a zkušeností s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové
hodiny, kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a
materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta
metodická i didaktická podpora.
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Záruka 24 měsíců
Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení
reklamace ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a
operačního systému.
10 tabletů a interaktivní projektor
SADA MUSÍ OBSAHOVAT:
10 ks tabletů
Minimální požadované parametry:
Dotykový displej IPS 10,1“ s rozlišením FHD, operační paměť 2 GB, uložiště 32 GB, slot pro SD
kartu, Wi-Fi, BT, přední a zadní kamera, GPS, G-sensor, micro USB, operační systém, kvalitní
provedení vhodné pro MŠ.
1 ks nabíjecí box
Minimální požadované parametry:
Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení nabízených konvertibilních
zařízení. Zdroj s pasivním větráním, kabely pro nabíjení 10 zařízení. Bezpečnostní ochrana
proti přepětí.
1 x interaktivní projektor
Minimální požadované parametry:
3LCD projektor, WXGA rozlišení, 3000 lumenů, kontrast 10 000:1, ultrakrátká projekční
vzdálenost, životnost lampy až 10 000 hodin, dvě samostatně pracující interaktivní pera,
integrované ozvučení 10 W. Dodávka musí obsahovat také:
Integrovaný počítač, 4 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD, WiFi, USB 3.0, vstup pro mikrofon,
bezdrátová klávesnice s touchpadem, napájecí kabel, USB a HDMI slot pro připojení vlastních
zařízení. Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do
domény. Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy
nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW)
Multifunkční stojan pro použití ve formě interaktivní podlahy, stolu i stěny.
Nainstalované výukové programy, aplikace a pracovní listy napříč RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě
a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Licence software Smart
Notebook. Projekční podložka 130x100 cm. Ochranný obal s dětskými motivy.
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT:
Výukové scénáře
Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je
popis výuky, vhodné metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky
dětí.
Dopravu, instalace a zaškolení
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení
účtů, ukázku hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi,
jak vybavení ihned využívat ve výuce.
Návštěva odborníka z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání
inspirace a zkušeností s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové
hodiny, kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a
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materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta
metodická i didaktická podpora.
Záruka 24 měsíců
Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení
reklamace ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a
operačního systému.
Konvertibilní notebook s příslušenstvím
SADA MUSÍ OBSAHOVAT:
10 ks konvertibilních zařízení
Minimální požadované parametry:
Dotykový displej IPS 11,6“ s rozlišením FHD, procesor s výkonem 1800 bodů dle
www.cpubenchmark.net, operační paměť 4 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT
4.0, HD kamera, USB 3.0, voděodolná klávesnice, výdrž baterie deklarovaná výrobcem až 12
hodin. Součástí dodávky bude aktivní dotykové pero.
Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény.
Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou
zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW)
1 ks SW pro řízení výuky v učebně
Minimální požadované parametry:
SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování,
křížovky, doplňovačky, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na
plochu žákovských zařízení, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování –
hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky, možnost zapnout x
vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu
na internet. Řízení výuky – pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné
spouštění aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, hromadné
instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síti
(intranet) bez závislosti na připojení k internetu. Trvalá licence.
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT:
Instalaci SW
Aplikace na interaktivní výuku Matematiky - výuková hra vhodná pro výuku matematiky,
součástí aplikace bude minimálně 400 matematických úloh a rébusů, které pomáhají dětem
s rozvojem matematických dovedností. Trvalá licence.
Aplikace na interaktivní výuku Českého jazyka - soubor cvičení k procvičení gramatických
jevů s následným procvičením, který zahrnuje učivo celé základní školy. Úlohy budou
rozpracovány do jednotlivých kroků. Licence na 24 měsíců.
Záruka 24 měsíců
Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení
reklamace ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a
operačního systému.
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Příloha č. 3

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení IT pro ZŠ Planá“
Údaje o účastníkovi výběrového řízení
Obchodní firma nebo název
(právnická osoba)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(fyzická osoba)
Sídlo
(právnická osoba)
Místo podnikání popř. místo trvalého
pobytu
(fyzická osoba)
Korespondenční adresa:
Právní forma
IČO
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
Jednání ve věci nabídky
Dílčí hodnotící kritéria
Celková nabídková cena bez DPH
Sazba DPH
Celkem DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

Kč
21 %
Kč
Kč

V………………………………………dne……………………………2019
………………………………………………………….
podpis
Titul, jméno a příjmení
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
účastníka výběrového řízení
analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že (doplnit název nebo obchodní firmu, sídlo a IČO účastníka výběrového
řízení) jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Vybavení IT pro ZŠ Planá“ nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst. 1 až 3
zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu: tento předpoklad splňujeme jak jako právnická
osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
účastníka právnická osoba, splňuje výše uvedené podmínky jak tato právnická osoba,
tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek nebo na
pojistném nebo na penále na státní politiku zaměstnanosti,
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e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………………………………dne…………………………….2019

………………………………………………………………………………………………………………..
podpis
Titul, jméno a příjmení
Funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení
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