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UZAVŘENÁ VÝZVA 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

–  

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

(dále jen „zadávací podmínky“) 
Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014 – 2020 

 

1. ZADAVATEL 

Název zadavatele: Základní škola Chyšky 

Sídlo: Chyšky 96, 398 53 Chyšky 

IČO: 709 93 998 

DIČ: - 

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Bardová 

E-mail: reditelka@zschysky.cz 

Tel.: 724 520 411 

2. NÁZEV ZAKÁZKY 

Vybavení ZŠ Chyšky  

3. DRUH ZAKÁZKY 

Dodávka 

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet v den odeslání výzvy k podání nabídek a končí dne 
01.04.2020 v 08:00. K otevírání obálek s nabídkami dojde bezodkladně po skončení lhůty pro 
podání nabídek. Otevírání obálek se uskuteční na adrese: 

Místo (např. místnost, patro): ředitelna 

Ulice č.p./č.o.: Chyšky 96 

PSČ Obec: 398 53 Chyšky 

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce dodavatele, který podal nabídku 
do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí podepsanou 
oprávněnou osobou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou.  

5. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adresu: 

Název zadavatele: Základní škola Chyšky 
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Místo (např. místnost, patro): ředitelna 

Ulice č.p./č.o.: Chyšky 96 

PSČ Obec: 398 53 Chyšky 

6. PŘEDMĚT ZAKÁZKY   

Předmětem zakázky je:  

a) dodání ICT vybavení dle technické specifikace v příloze 5 a 

b) dodání vybavení dílen dle technické specifikace v příloze 5 b 

Podrobné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v příloze č. 5 (a,b) těchto zadávacích 
podmínek. Předložené nabídky musí splňovat minimální technické parametry uvedené v této 
příloze. 

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

Jednotlivé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách 
podaných v jiných částech veřejné zakázky. Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden 
dodavatel, smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena vždy pro jednotlivou část veřejné 
zakázky.  

Část a) Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Váha tohoto hodnotícího kritéria je 100 %. 

Část b) Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Váha tohoto hodnotícího kritéria je 100 %. 

8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S DODAVATELI 

Zadavatel nebude s dodavateli jednat o nabídkách. 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Dodavateli doporučujeme předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu 
s vyhlášenými zadávacími podmínkami.  

Doporučujeme jednotlivé listy nabídky pevně spojit a zabezpečit proti manipulaci, jednotlivé 
stránky nabídky doporučujeme očíslovat nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. 
Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí 
být označena identifikačními údaji o dodavateli obsahující: 

▪ název dodavatele,  
▪ sídlo,  
▪ IČO, 
▪ DIČ,  
▪ adresu pro doručování, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Obálka bude viditelně označena nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VYBAVENÍ ZŠ 
CHYŠKY – část „doplnit písmeno části“. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl. 

Požadované členění nabídky: 
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▪ Krycí list 
• vyplněná příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek 

▪ Čestné prohlášení k základní způsobilosti 
• vyplněná příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek 

▪ Prokázání profesní způsobilosti 
▪ Návrh kupní smlouvy 

• vyplněná příloha č. 3 písm. a nebo b těchto zadávacích podmínek 
▪ Prohlášení dodavatele 

• vyplněná příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek 
▪ Technická specifikace 

• vyplněná příloha č. 5 písm. a nebo b těchto zadávacích podmínek 
▪ CD s elektronickou verzí naskenovaného písemného originálu ve formátu PDF 

Dodavatel předloží nabídku v písemném originále a dále jedné kopii elektronicky na CD 
či DVD (naskenovaný písemný originál kompletní nabídky).  

V případě zjištění rozdílů mezi listinnou a elektronickou formou nabídky je rozhodující listinná 
forma originálu.  

Pokud dodavatel podá více nabídek na jednu část samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, vyloučí zadavatel dodavatele z výběrového řízení.  

Dodavatel se může zúčastnit jedné nebo více částí veřejné zakázky. V případě, že se 
dodavatel účastní více částí, podává na každou část samostatnou nabídku.  

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou dodavatelům 
přiznána.  

Soulad nabídky se zadávacími podmínkami bude prokázán doplněním údajů do technické 
specifikace, která je přílohou č. 5 (a, b) těchto zadávacích podmínek. Dodavatel do technické 
specifikace doplní konkrétní parametry nabízeného plnění, případně uvede: „splněno: 
ANO/NE“. Pokud dodavatel uvede, že daný parametr nesplňuje, bude jeho nabídka vyřazena. 

10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní 
realizaci díla. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením samotného DPH 
v následujícím členění: 

1. Celková nabídková cena za část:  
a) dodání ICT vybavení dle technické specifikace v příloze č. 5a 
b) dodání vybavení dílen dle technické specifikace v příloze č. 5b 

Nabídková cena pro části a), b) zahrnuje: 

▪ dopravu, vynášku, montáž, instalaci a zprovoznění předmětu koupě do místa plnění, 
▪ uvedení předmětu koupě do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce 

přístrojů a jejich seřízení, provedení případných dalších úkonů a činností nezbytných 
pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, 

▪ předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě, tj. zejména: 
• dokladů o provedených revizích, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě 

předmětu koupě. 
▪ předvedení předmětu koupě a zaškolení obsluhy kupujícího. 
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Nabídková cena bude vyčíslena na vyznačených místech v příloze č. 1 a příloze č. 3 a, b těchto 
zadávacích podmínek. 

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Doba plnění zakázky: 

Zahájení plnění zakázky: od podpisu smlouvy (předpoklad přelom března a dubna 2020). 

Ukončení plnění zakázky část a: nejpozději 90 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy. 

Ukončení plnění zakázky část b: nejpozději 90 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy. 

Místo plnění zakázky: 

Základní škola Chyšky na adrese: 

Ulice č.p./č.o.: Chyšky 96 

PSČ Obec: 398 53 Chyšky 

12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zakázce za účelem její 
konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné vyjasnit si ještě 
v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací k zadávacím podmínkám.  

Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli na adresu nebo e-mail uvedené v čl. 1 
těchto zadávacích podmínek, nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.  

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Vzhledem k povaze veřejné zakázky se zadavatel rozhodl, že nebude organizovat prohlídku 
místa plnění. 

15. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

a) Základní způsobilosti, 

b) Profesní způsobilosti. 

 

Ad a) Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu (či úředně 
ověřené kopie) čestného prohlášení k základní způsobilosti potvrzeného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Doklad prokazující splnění základních 
kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 



 

Stránka 5 z 6 

 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním 
předpokladům je uvedeno v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. 

Ad b) Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu 
z obchodního rejstříku nebo prostou kopii výpisu z jiné obdobné evidence (např. 
živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). Pokud je ke splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů doručen výpis z obchodního rejstříku, nesmí být tento doklad 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

16. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého závazného návrhu smlouvy v příloze č. 3 
a, b těchto zadávacích podmínek, který dodavatel použije pro zpracování nabídky, tj. na 
vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje. Dodavatel není, kromě 
doplnění požadovaných údajů, oprávněn návrh smlouvy jakkoliv měnit.  

Návrh smlouvy musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele a musí být součástí nabídky dodavatele.  

V rámci zpracování nabídky vyplní a doloží dodavatel technickou specifikaci (příloha č. 5 a, b 
těchto zadávacích podmínek) pouze jednou. Kopie vyplněné technické specifikace z předložené 
nabídky dodavatele se stane přílohou kupní smlouvy při jejím podpisu. 

Zadavatel splní povinnost uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku dle ustanovení § 
219 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.  

17. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ 

Dodavatel je oprávněn splnit dílo, které bude předmětem smlouvy, formou poddodávek. 

Zadavatel v rámci nabídek nepožaduje uvedení případných poddodavatelů, jejich 
identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím. 

18. PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Krycí list 

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

Příloha č. 3 a: Kupní smlouva – návrh část a 

Příloha č. 3 b: Kupní smlouva – návrh část b 

Příloha č. 4: Prohlášení dodavatele 

Příloha č. 5 a: Technická specifikace – část a 

Příloha č. 5 b: Technická specifikace – část b 

19. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele, z něhož mimo jiné vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu běhu zadávací lhůty. Jako prohlášení bude použit formulář zadavatele v příloze č. 
4 těchto zadávacích podmínek. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek a končí dnem doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací 
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lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření 
smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 

20. DALŠÍ INFORMACE 

V souladu s bodem 8.3.9. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014 – 2020 si zadavatel vyhrazuje možnost provést hodnocení nabídek před jejich 
posouzením a v takovém případě dojde k posouzení pouze té nabídky, která byla podána 
účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva. 

Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

21. VÝHRADA ZRUŠENÍ ŘÍZENÍ 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit. Účastníkovi výběrového 
řízení nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

 

 

 

V Chyškách dne 20. 03. 2020 

 

 

………………………………….. 

Mgr. Monika Bardová 

ředitelka 


