
 

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace  
 

 
Název veřejné zakázky:    
Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění 

výuky a učení 

 

Druh ve řejné zakázky: Na dodávky  
 
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZVZ), zadávaná mimo režim ZVZ vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je 
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této 
výzvě. 
Zadávací řízení je v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 – verze květen 2014“ 
/dále jen „závazné postupy“/ 
 
Veřejná zakázka bude spolufinancována z fondu Evropské  unie.  
Veřejná zakázka bude spolufinancována z Regionálního o peračního programu 
NUTS II Jihozápad.  
 
Prioritní osa:  14.2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
 
Oblast podpory:  14.2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 

odborného školství 
 
Registra ční číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/34.03274 
 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Zadavatel:  Základní škola Povážská Strakonice  
Sídlem:  Strakonice, Nad Školou 560, PSČ 386 01 
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou 
IČ:   70876240 
DIČ:  CZ 70876240 
Telefon:  +420 380 429 300, +420 603 861 866 
E-mail:  reditel@zs-povazska.strakonice.eu 
www:   www.zs-povazska.strakonice.eu 
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Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560, jako zadavatel veřejné 
zakázky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 439/2015 ze dne 
18.3.2015  

vyzývá 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu 2. kategorie s názvem  

 
Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění 

výuky a učení 

 
Výzva pro podání nabídky a k prokázání kvalifikace bude: 

- zaslána 3 zájemcům 
- uveřejněna na profilu zadavatele 

 profil zadavatele: https://zs-povazska.strakonice.profilzadavatele.cz/  

 

 

I. Informace o druhu a p ředmětu ve řejné zakázky a jeho technická specifikace  

Název veřejné zakázky „ Pořízení vybavení Základní školy Povážská, 

Strakonice pro zefektivnění výuky a učení 

 

Veřejná zakázka: Na dodávky. 
 
Předmět pln ění veřejné zakázky:  
  
Veřejná zakázka je rozd ělena na 4 části:   

- část A : Vybavení tříd IT pro interaktivní výuku 
- část B : Vybavení učebny 1. stupně  
- část C : Vybavení školních dílen 
- část D : Vybavení sportoviště 

 
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na více částí této veřejné 
zakázky.  V případě podání nabídek na více částí veřejné zakázky budou nabídky 
podány pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně.  
 
část A:  Vybavení tříd IT pro interaktivní výuku 

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka: 
- 5 interaktivních tabulí s pojezdem do dvou tříd 1. stupně, dvou tříd 2. stupně a 
jazykové učebny na podporu interaktivní výuky 
- soubor vybavení mobilní učebny pro interaktivní výuku – 20 tabletů s ochrannou 
fólií, pouzdrem a sluchátky 
- soubor mikroskopů pro výuku přírodopisu s možností připojení k PC pro zajištění 
interaktivní výuky 
- souboru SW vybavení pro výuku přírodovědných předmětů (zeměpis, chemie, 
fyzika, přírodopis)  

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.  
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část B: Vybavení u čebny 1. stupn ě  

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka: 
- souboru výškově stavitelného nábytku pro učebnu 1. stupně (dvoumístné 
žákovské lavice, žákovské židle a sestava dílů z tvrzeného molitanu) 

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.  
  
část C: Vybavení školních dílen  

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka: 
- souboru nástrojů a nářadí pro vybavení školních dílen 
- souboru nábytku (dílenské stoly a židle) 

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.  
 
část D: Vybavení sportovišt ě 

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka: 
- souboru vybavení sportoviště 

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.  
 
 
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky stanoví zadávací dokumentace, která 
tvoří nedílnou součást této výzvy.  
 
Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele 
na adrese:   
https://zs-povazska.strakonice.profilzadavatele.cz/  
 
Doba a místo plnění veřejné zakázky pro všechny části veřejné zakázky:  
  

Doba pln ění:  do 19. 6. 2015  
  

Místo pln ění:  Místem plnění veřejné zakázky bude budova zadavatele na adrese 
Nad Školou 560, 386 01 Strakonice.   
    
Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky (bez DPH):  

část A: 684 799,- Kč 
část B:  88 366,90,- Kč  
část C:  113 324,34,- Kč 
část D:   52 024,79,- Kč 

      celkem: 938 515,03,- Kč 
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je hodnotou maximální, 
tedy nepřekročitelnou. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídka, která 
překročí tuto hodnotu, bude vyřazena, dále nebude hodnocena a uchazeč bude 
následně vyloučen ze zadávacího řízení. 

  
II. Zadávací dokumentace a podmínky poskytnutí  

Zadávací dokumentaci zadavatel zašle nebo předá 3 osloveným zájemcům jako 
součást této výzvy. Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu 
zadavatele: https://zs-povazska.strakonice.profilzadavatele.cz/  a bude veřejně přístupná 
všem případným zájemcům ke stažení. 
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III. Dodate čné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka míst a plnění 

Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti, současně ji 
odešle všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zveřejní je na profilu 
zadavatele. 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez předchozí žádosti. 
 

IV. Lhůta pro podání nabídek  

1) Počátek běhu lhůty pro podání nabídek 
 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání 

textu výzvy, tj. dne 24. 3. 2015  
2) Konec běhu lhůty pro podání nabídek 
 Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 4. 2015 v 11, 00 hodin.  

 
V. Místo pro podání nabídek a jiné up řesňující údaje pro podání nabídek  

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v českém jazyce 1 originále a 1 
kopii v uzavřené neprůhledné obálce, která musí být opatřena názvem veřejné 
zakázky, tj. Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro 

zefektivnění výuky a učení a textem „NEOTVÍRAT – VE ŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a 
opatřena na uzavření razítky uchazeče. Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž 
je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla případně podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku na jednu část 
veřejné zakázky. Varianty nabídek nejsou přípustné. Uchazeč, který podal nabídku, 
nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. 
Uchazeč uvede cenu jednotlivých položek. V nabídce musí být uvedena celková 
cena bez DPH a s DPH. Celková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené 
s realizací předmětu plnění zakázky. Uvedená cena bude cenou nejvýše přípustnou. 
Nabídka musí obsahovat podrobný popis plnění předmětu zakázky ve shodě se 
specifikací technických parametrů. Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy. 
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem 
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
stanovenou podmínkami pro archivaci podle zákona č. 563/2001 sb.,o účetnictví, a 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivaci a spisové službě. 
Místem pro podání nabídek je kancelář ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice, 
PSČ 386 01. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek 
osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 16:00 hod na adresu podání 
nabídky. Pokud je nabídka zaslána poštou, musí být doručena nejpozději v poslední 
den lhůty pro podání nabídek ve stanovené lhůtě. Každý dodavatel, který ve 
stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o 
převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o přebírajícím a o uchazeči, 
pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky 
budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a 
hodiny doručení. 
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VI. Otevírání obálek s nabídkami  

1) Termín otevírání obálek s nabídkami 
 Datum: 7. 4. 2015 od 11, 00 hodin  
2) Místo otevírání obálek s nabídkami: velká zasedací síň MěÚ ve Strakonicích, 

Velké nám. 2, Strakonice, PSČ 386 01 
3) Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami  

- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich náhradníci), 
jmenovaní zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 
zákona, 

- zástupci poskytovatele dotace, 
- za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden 

zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, případně 
předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 

-  
VII. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace  

1) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich 
uchazeč zapsán 

2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

3) uchazeč předloží podepsaná čestná prohlášení, která jsou přílohou této výzvy. 
 

 
VIII. Údaje o hodnotících kritériích  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena . Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny bez DPH.  
 

IX. Zadávací lh ůta 

1) Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se 
prodlužuje dodavatelům, s nimiž zadavatel může uzavřít smlouvu, až do doby 
uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.  

2) Zrušení zadávacího řízení 
 Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy zrušit zadávací řízení, a 

to i v souladu s čl. 11 závazných postupů, přičemž není povinen uchazečům 
sdělovat důvody pro zrušení zadávacího řízení. V případě, že se zadavateli 
s ohledem na financování z dotačních prostředků, rozpočtu obce, či jiných 
finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci 
veřejné zakázky či její části, má zadavatel právo před podpisem smlouvy zrušit 
zadávací řízení.  

 
X. Uveřejnění rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele  

Zadavatel si tímto v souladu s  čl. 6.7 závazných postupů vyhrazuje, že rozhodnutí 
o vyřazení uchazeče oznámí uveřejněním na profilu zadavatele, přičemž 
v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 
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Zadavatel si tímto v souladu s  čl. 6.7 závazných postupů vyhrazuje, že oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele, přičemž v takovém 
případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem 
dotčeným zájemcům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

. 
 

XI. Seznam p říloh k výzv ě k podání nabídky  

Příloha č. 1 – Specifikace výzvy. 
Příloha č. 2 – Čestná prohlášení. 
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky. 
Příloha č. 4 – Kupní smlouva. 
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet. 
 
 

 Ve Strakonicích dne 24.3.2015 
 
 
 .......................................................... 
 Mgr. Jaroslava Cháberová 
 ředitelka školy  

  (razítko)  


