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Město Strakonice 
 Jancelář tajemníka  

 
 
 
 
Naše značka: Vyřizuje: Datum: 
MUST/035974/2011/TAJ/ulc Ulč/ 383 700 388 13.července 2011 
 
 

Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

k podání nabídky na dodávku a montáž audiovizuální a výpočetní 
techniky   

Základní školy F. L. Čelakovského,  Strakonice, Jezerní 1280,  
která je součástí projektu „Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ 

 
Město Strakonice, jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením  Rady města Strakonice č.x 
ze dne x 2011, výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na dodávku a montáž nábytku do tří učeben 
Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280. 
 
Registrační číslo projektu ROP: CZ.1.14/2.4.00/05.01520 
 
1. Zadavatel veřejné zakázky 
 

Město Strakonice     �  383 700 111 
Velké náměstí 2     fax.: 383 324 535 
386 21 Strakonice     IČ: 00251810 

       DIČ: CZ00251810 
 

zastoupené:       Ing. Pavlem Vondrysem - starosta města 
a ve věcech technických:     Ing. Rudolf Ulč – kancelář tajemníka 
 
Zpracovatel podmínek nabídky zakázky:  MěÚ Strakonice, kancelář tajemníka, 
         Ing. Rudolf Ulč 
 
Datum zpracování podmínek:   13.7.2011 
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2. Vymezení plnění veřejné zakázky 
 
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci této výzvy je vybavení 
audiovizuální a výpočetní technikou čtyř učeben, ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280 (jazyková laboratoř – 20 žáků, učebna s interaktivní tabulí – 26 žáků a počítačová 
učebna – 20 žáků, mobilní učebna - 20 žáků) a to tak, aby stav významně přispěl ke 
zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.  

Předmět plnění je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury 
základního, středního a vyššího odborného školství, který je spolufinancován z ERDF. 
Informace o podpoře ROP musí být obsaženy na všech dokumentech projektu včetně Smluv o 
dílo se všemi dodavateli a závazek k součinnosti dle metodiky ROP. Závazné je také 
doporučení použití logotypu ROP na naprosto všech listinách s projektem souvisejících. 

Nedodržení těchto závazků je závažným porušením Smlouvy a dílo se všemi důsledky! 

Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
dodávky v rámci projektu ROP včetně účetnictví do konce roku 2021. Dodavatel je také 
povinen pod dobu pěti let od ukončení realizace projektu ROP za účelem ověřování plnění 
povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek ROP poskytovat požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
V nabídkové ceně budou promítnuty následující výstupy: 
 
Vybavení čtyř učeben audiovizuální a výpočetní technikou pro 86 žáků (jazyková laboratoř – 
20 žáků, učebna s interaktivní tabulí – 26 žáků, počítačová učebna – 20 žáků, mobilní učebna 
– 20 žáků). Rozpis požadovaného techniky je součástí přílohy č. 1 této výzvy.  
 
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  1.669.123 Kč bez DPH, 2.002.948,-- Kč s DPH  
 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Zahájení plnění :  předpoklad 14.10.2011 
Termín kompletní realizace a předání zadavateli je pevně stanoven termínem 21.10.2011 
(V tomto termínu bude  dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků) 
Místo plnění :  Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – budova 

v Chelčického ulici. 
 
 
5. Způsob zpracování nabídky 
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5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační 
předpoklady. Prohlášení bude doloženo na formuláři, který je přílohou č. 3 výzvy. 
 
5.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením: 
 

- originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, 
je-li v nich uchazeč zapsán 

- originálu nebo úředně ověřeným oprávněním k podnikání podle zvláštních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 
 
5.3 Čestná prohlášení 
 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před 
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že 
podmínky výzvy respektuje. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé. 
Prohlášení budou doložena na formulářích, které jsou přílohami č. 4 a 5 výzvy. 
 
5.4 Cenová nabídka 
 
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, 
výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH. 
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě 
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
 
5.5 Doba záruky 
 
Požadované záruční podmínky na předmět veřejné zakázky včetně délky záruční lhůty: 36 
měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakázky. Běh záruční doby 
bude upřesněn ve smlouvě o dílo. 
 
5.6 Reference o realizovaných akcích 
 
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních 
pěti  let a jejich finanční rozsah 
 
6. Způsob hodnocení nabídek 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla s  DPH. Nejvýhodnější je nejnižší 
nabídková cena. 
 
 
7. Základní požadavky na obsah smlouvy 
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Přílohou č.2 výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření 
smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. 
 
8. Místo a způsob podávání nabídek 
 
Nabídky je možno zasílat v zapečetěných obálkách s označením: 
 

„NABÍDKA :  Dodávka a montáž audiovizuální a výpočetní techniky   
ZŠ F. L. Čelakovského,  Strakonice, Jezerní 1280“   NEOTEVÍRAT 
 
na adresu :  
 
Městský úřad Strakonice , Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice – odbor kancelář tajemníka 
 
 

9. Zadávací lhůta 
 
Uchazečům, jejichž nabídky byly přijaty do soutěže je stanovena zadávací lhůta, po kterou 
jsou svými nabídkami vázáni, v délce 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení 
lhůty pro podání nabídek. 
 
 
10. Lhůta pro podávání nabídek 
 
Lhůta končí v  19.8.2011 v 11,30  hodin. 
 
 
11. Výhrady zadavatele 
 
- Zadavatel variantní  řešení  nepřipouští.  
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů 

podanou nabídku. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání 

výzvy. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky. 
 
 
 
12. Ostatní podmínky a požadavky 
 
- Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
- Kompletní  nabídka  bude  datována,  opatřena podpisem oprávněné osoby,  otiskem  razítka       
a   zabezpečena   proti  manipulaci  sešitím  celé  nabídky.  Veškeré  části  nabídky budou po    
svázání tvořit jeden celek. 
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- Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
- Nabídka bude předložena ve 2 originálních výtiscích. 
 
Tato výzva o veřejnou zakázku  malého rozsahu je zveřejněna na www stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
 
Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, kancelář tajemníka, Ing. Rudolf Ulč, 
tel.: 383 700 388, e-mail: rudolf.ulc@mu-st.cz. 
 
 
 
 
                                                                                                     ……………………………….. 

Ing. Stanislav Štěpánek 
       vedoucí kanceláře tajemníka 

 


