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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: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0039 

Název projektu: Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější 

výuku 

Název veřejné zakázky: Dodávka tabletů a softwaru pro ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. 

E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace – 2. 

kolo 
 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka  

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

14. listopadu 2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

Sídlo zadavatele: Tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Barbora Bolcarovičová 

596016665 

skola@zsbenese.eu 

IČ zadavatele: 75029120 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Barbora Bolcarovičová 

596016665 

skola@zsbenese.eu 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

od 14. listopadu 2014 do 27. listopadu 2014, do 8,00 hodin  

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 19 ks tabletů 

a softwaru pro ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 

okres Karviná, příspěvková organizace, a to pro cílovou 

skupinu pedagogických pracovníků v rámci realizace 

projektu „Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro 

efektivnější výuku“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0039.  

                                                   
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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Podrobné vymezení předmětu zakázky a bližší specifikace 

jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 - 

Technická specifikace. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

251 218,-  bez DPH 

(303 974,- s DPH) 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu.  

 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu a 

pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné 

ustanovení zákona, se zadavatelé i uchazeči budou 

přiměřeně řídit citovaným ustanovením. Zadavatel je 

povinen při zadání této zakázky postupovat pouze dle 

Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze č. 8. 

Pokud je v této výzvě přímo odkazováno na zákon, použijí 

se příslušná ustanovení zákona přiměřeně. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Lhůta pro dodání předmětu plnění je stanovena na 30 

kalendářních dní od podpisu smlouvy.  

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín 

 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena (váha 100 %) 
- hodnocena bude nabídková cena bez DPH 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

předložením podepsaného čestného prohlášení (viz příloha 

č. 2.). 

 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů § 54 písm. a) a b) zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán či výpisu z jiné obdobné evidence a dále 

předložením kopie dokladu živnostenského oprávnění 

(uvedené doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 

90 dnů). 

 

Uchazeč prokáže splnění ekonomické a finanční 

způsobilosti podepsaným čestným prohlášením (viz příloha 
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č. 4) 

 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních 

předpokladů předložením seznam poskytnutých dodávek 

uskutečněných v posledních 2 – 3 letech. Na předloženém 

seznamu musí figurovat min. 2 zakázky obdobného 

charakteru, každá v hodnotě 250.000,-  Ze seznamu musí 

být patrné tyto informace: Název zadavatele/objednatele, 

finanční hodnota zakázky, doba a místo plnění, kontaktní 

osoba. 
 

Čestné prohlášení bude podepsané statutárním 

zástupcem/oprávněným zástupcem uchazeče a bude 

nedílnou součástí nabídky uchazeče. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné formě. 

Požadavek na listinnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. 

 

Nabídky mohou být podány pouze v listinné formě, a to 

doporučenou poštou nebo osobně na adrese sídla zadavatele 

v pracovní dny v čase od 7,00 hodin do 14,00 hodin. 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

 

Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, která bude 

označena nápisem „NEOTEVÍRAT“, adresou zadavatele, 

adresou uchazeče a názvem veřejné zakázky.  

 

Nabídka bude svázána způsobem zamezující další 

manipulaci.  

 

Nezbytnou součásti nabídky je podepsaný návrh smlouvy 

statutárním zástupcem/oprávněným zástupcem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění 

nabídková cena bez DPH, vyčísleno DPH a cena včetně 

DPH. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato 

výzva a dále její veškeré přílohy včetně návrhu smlouvy. 

Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude 

sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným 

uchazečem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované 

úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy 

samotné smlouvy, která musí být součástí nabídky 

s podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Tento 

návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat 
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podmínky uvedené v této výzvě a nesmí znevýhodňovat 

zadavatele. 

 

Dodavatel do vzoru smlouvy doplní pouze chybějící údaje, 

které jsou zvýrazněny a označeny modrým podbarvením. 

Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel 

měnit. Dodavatel do svého návrhu smlouvy rovněž doplní 

jím vyplněné přílohy vyžadované dle předmětného vzoru 

smlouvy. 

 

Další požadavky na zpracování nabídky a způsob 

zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v Zadávací 

dokumentaci. 

 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Dodavatel se ve smlouvě musí zavázat, že umožní 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). 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce.  

Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka předložena 

v jednom originále a v jedné prosté kopii s označením na 

titulní straně nabídky nápisem „Originál“ a „Kopie“.  

Zadavatel také požaduje předložení kopie nabídky 

v elektronické podobě na CD. 

Další podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny 

v Zadávací dokumentaci. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace a její přílohy jsou k dispozici na 

webových stránkách zadavatele www.zsbenesovka.cz a na 

stránkách OP VK http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/verejne-

zakazky-1/.  

 

Zadávací dokumentace a její přílohy budou také poskytnuty 

na základě písemné žádosti v elektronické podobě, která 

bude doručena kontaktní osobě zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 

uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www.zsbenesovka.cz. 

 

http://www.zsbenesovka.cz/
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/verejne-zakazky-1/
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/verejne-zakazky-1/
http://www.msmt.cz/
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Jméno: Barbora 

Příjmení: Bolcarovičová 

E-mail: skola@zsbenese.eu 

Telefon: 596013104, 596016665, 731130720 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


