Č.j.:
Věc: Výzva k předložení nabídky

Vážení,
obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávka
mobilních (dotykových) zařízení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č.
137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je označována typem - „Veřejná zakázka
malého rozsahu“ (zkr. VZMR).
Podmínky a principy zadávání veřejné zakázky se řídí Metodických pokynem č. 28/2012 odboru školství a
volnočasových aktivit dětí a mládeže Statutárního města Hradec Králové
ze dne 5.6.2012.
Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a účast ve
výběrovém řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v této výzvě.

Mgr. Milan Kučera
ředitel
Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
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Výzva k podání nabídek
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 a místo pro podávání
nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč. času)
Popis předmětu veřejné
zakázky:
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky
Lhůta pro dodání předmětu
veřejné zakázky
Místa dodání/převzetí plnění:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/51.0018
Dotkněme se budoucnosti
Dodávka mobilních (dotykových) zařízení
Mobilní dotyková zařízení
12. 11. 2014
ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Milan Kučera
milan.kucera@zssever.cz
724 33 90 92
62060422
-----Mgr. Milan Kučera
milan.kucera@zssever.cz
724 33 90 92
25. 11. 2014 do 14 hodin na adrese zadavatele
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je součástí Přílohy č.
1 – Položkový rozpočet a technická specifikace
200.000,- Kč vč. DPH
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Do 21 kalendářních dnů od popisu smlouvy
ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
Jediným kritériem je nejnižší nabídková cena
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kvalifikačních
předpokladů:
Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, podepsané
osobou oprávněnou jednat za uchazeče, o splnění základních
kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona.
Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden jako Příloha č. 2
této výzvy.
Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu
z obchodního rejstříku, analogicky dle § 54 písm. a) zákona.
Tento výpis nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů ke dni
lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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oprávnění k podnikání, analogicky dle § 54 písm. b) zákona.
Tento výpis nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů ke dni
lhůty pro podání nabídek.

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

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

V případě, že uchazeč nesplní výše uvedené požadavky na
splnění kvalifikačních předpokladů, bude nabídka uchazeče
vyloučena ze zadávacího řízení.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Nabídka uchazeče bude zpracována formou návrhu kupní
smlouvy (příloha č. 3), jejíž nedílnou součástí bude vyplněná
příloha č. 1 – Položkový rozpočet a technická specifikace.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v příloze č. 1 konkrétní
typové označení jednotlivých nabízených produktů a hlavní
technické parametry.
Jako úvodní stranu nabídky uchazeč použije vyplněný Krycí list
(příloha č. 4).
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky jako celou
částkou za celé plnění veřejné zakázky.
Další požadavky:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK.
 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně
DPH a nabídková cena včetně DPH.
 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v rámci
Přílohy č. 1 – Položkového rozpočtu a technické
specifikace.
 Nabídková cena bude zpracována v souladu se
zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude
stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Kupní smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné 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).
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy opatřený
razítkem (používá-li jej uchazeč) a podepsaný oprávněnou
osobou uchazeče.
Návrh smlouvy bude obsahovat následující ustanovení:
- Označení smluvních stran
- Předmět plnění
- Cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH,
příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH
- Doba a místo plnění
- Obchodní podmínky:
Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem na
základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po
úplném dodání předmětu plnění se splatností do 30 dnů
ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
- Sankční ujednání:
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý
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započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z
ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní
pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny
na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu,
se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z
prodlení ve výší 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace
dodaného zboží kupujícím nad sjednanou lhůtu v délce 7
dnů od zadání reklamace kupujícímu, je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny
reklamovaného zboží.
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.
Další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost
smlouvy

Nabídka uchazeče, nerespektující stanovené obchodní
podmínky bude vyřazena z dalšího posuzování.
V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90
dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení
dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v
této výzvě.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u
fyzických osob podepsána uchazečem a u právnických osob
statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou
zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc,
případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady
uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně
ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována
v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně
veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do
jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti
manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo
nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným
razítkem).
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v
nabídce. Zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti ve
výběrovém řízení v případě, že uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do doby uzavření
smlouvy zrušit.
Zadavatel nehradí náklady za účast ve výběrovém řízení.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
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podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky
pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a
bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny
požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám,
může to mít za důsledek vyřazení takové nabídky a následné
vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
Formální chyby v nabídce uchazeče nebudou mít vliv na jeho
vyloučení ze zadávacího řízení.
Součástí nabídky musí být rovněž:
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
pro podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- prohlášení, že se uchazeč nepodílel na přípravě tohoto
výběrového řízení.
Podmínky poskytnutí zadávací
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva s přílohami. Zadávací
dokumentace
dokumentace jako samostatný dokument neexistuje.
Výzva je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a technická specifikace
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Krycí list

V Hradci Králové, dne 12. 11. 2014

Mgr. Milan Kučera, ředitel školy

Stránka 5 z 5

