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OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Název veřejné zakázky: 

Město Strakonice- dodávka ICT pro školy: ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ 

Povážská 
 
Druh veřejné zakázky: Na dodávky 
 

Druh výběrového řízení:  

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Veřejná zakázka malého rozsahu je 
zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Při jejím zadávání je 
zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel je při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že 
to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. 
 

Výběrové řízení je v souladu s  Obecnými i Specifickými pravidly IROP a Metodickým 
pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále také jak 
„MPZ“). 
 

Projekt „Město Strakonice-společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ 
F.L.Čelakovského a ZŠ Povážská“ je spolufinancován Evropskou unií – Integrovaný 
regionální operační program - výzva č. 47. – Infrastruktura základních škol (SVL) – SC 2.4. 
Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004315. 
 

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Zadavatel:   Město Strakonice 

Se sídlem:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

IČO:    00251810 

Právní forma:   obec, územně samosprávný celek 

Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona  č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem. 
 
Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení: 

Poradce:   CONSULEX s.r.o. 

Sídlem:  Luční 447, 386 01 Strakonice  
Kancelář:  Jezerní 1394, 386 01 Strakonice 
Zastoupená:   JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti 
IČO:     01964178 
telefon:    +420 383 392 665   
mob. telefon:   +420 606 703 203  
E-mail:    consulexst@gmail.com 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, 
zrušit výběrové řízení.  
 

mailto:consulexst@gmail.com
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Město Strakonice, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá v rámci uzavřené výzvy 
k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem:  

 

Město Strakonice- dodávka ICT pro školy: ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ 

Povážská 
 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace bude: 

• zaslána min. 6 dodavatelům, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí 
požadované plnění poskytnout. 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY /VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY/ 
 

Název veřejné zakázky:  

Město Strakonice- dodávka ICT pro školy: ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ 

Povážská 
 

Veřejná zakázka: Na dodávky. 
 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro podporu vzdělávání pro ZŠ F.L. 
Čelakovského (3 třídy) a ZŠ Povážská (1 učebna ICT), kdy se jedná celkem o dodávku 4 ks 
interaktivních panelů, 4 ks pojezdů a 3 ks vizualizérů, a dalšího IT vybavení – 23 ks stolních 
PC, 23 ks monitorů a 1 ks tiskárny a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci. 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zařízení, které nebyly předmětem odpisu, 
tedy zadavatel bude prvním uživatelem těchto zařízení. Nesmí se jednat o repasovaná 
zařízení nebo zařízení, která byla používána již u jiných subjektů. 
 
Rozdělení veřejné zakázky na části: 
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Jelikož zadavatel zadává více částí veřejné 
zakázky v jednom výběrovém řízení, vymezuje rozsah těchto částí a stanovuje pravidla pro 
účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí následovně: 
 

Část A – dodávka interaktivních panelů a vizualizérů  
Část B – dodávka IT vybavení 
 

Předmětem veřejné zakázky část A – dodávka interaktivních tabulí a vizualizérů je 
dodávka 4 ks interaktivních tabulí, 3 ks vizualizérů, 4 ks pojezdového systému. Podrobná 
technická specifikace a informace o předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2A Zadávací 
dokumentace. 
 

Předmětem veřejné zakázky část B – dodávka IT vybavení je dodávka 22 ks stolních PC 
žáci, 22 ks monitorů žáci, 1 ks školních PC učitel, 1 ks monitoru učitel, a 1 ks tiskárny.  
Podrobná technická specifikace a informace o předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2B 
Zadávací dokumentace. 
 

Zadavatel stanovil, že dodavatelé mohou podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné 
zakázky. Každá část bude vyhodnocena samostatně. V takovém případě jsou dodavatelé 
povinni pro každou část veřejné zakázky, o kterou se chtějí ucházet, podat samostatnou 
nabídku. Pokud tedy dodavatel hodlá podat nabídku na více částí veřejné zakázky, podá více 
samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou 
část veřejné zakázky. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky 
stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. 
Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a 
hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána.  

 

Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v 
Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek (dále také jen „ZD“). 
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Požadované podmínky plnění veřejné zakázky : 
Je nutné dodržet  technické i obchodní podmínky specifikované v zadávací dokumentaci. 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.  
 

Vysvětlení zadávacích podmínek:  
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 
Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je nutné adresovat zástupci zadavatele – resp. níže 
uvedenou kontaktní osobu.  
Kontaktní osoba zástupce zadavatele je: 
JUDr. Jindřich Kotrch  mob. telefon:  +420 606 703 203  
e-mail:   consulexst@gmail.com 
adresa kanceláře:  CONSULEX s.r.o. Jezerní 1394, 386 01 Strakonice 
 

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení musí obsahovat:  
- název dodavatele, sídlo, IČO, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní telefon a e-mail.  
 

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli 
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytuje 
vysvětlení zadávacím podmínkám prostřednictvím zástupce zadavatele nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení žádosti o jejich poskytnutí. Vysvětlení zadávacích podmínek, 
včetně přesného znění požadavku na jejich poskytnutí odešle zadavatel prostřednictvím 
zástupce zadavatele všem dodavatelům, které vyzval k podání nabídky, případně jiným 
zájemcům, kteří jsou mu známi.   
 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Část A – dodávka interaktivních panelů a vizualizérů  
Předpoklad podpisu smlouvy: květen 2022 
Ukončení:                 nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu kupní smlouvy  (podpis 
předávacího protokolu) 
Místo plnění:    ZŠ F.L. Čelakovského (3 ks interaktivních panelů, 3 ks pojezdů, 3 ks 
   vizualizérů 
   ZŠ Povážská (1 ks interaktivního panelu, 1 ks pojezdu)  
 
Část B – dodávka IT vybavení 
Předpoklad podpisu smlouvy: květen 2022 
Ukončení:                 nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu kupní smlouvy  (podpis 
   předávacího protokolu) 
Místo plnění:    ZŠ Povážská (stolní PC žáci 22 ks, monitor žáci 22 ks, stolní PC učitel  
   1 ks, monitor učitel 1 ks, tiskárna 1 ks) 
    
    

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (BEZ DPH)  

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:   1.060.980,00 Kč  
(slovy osm set šedesát šest tisíc devět set devadesát čtyři korun českých).  

Část A – dodávka interaktivních panelů a vizualizérů     680.470,00 Kč 
Část B – dodávka IT vybavení                 380.510,00 Kč 

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ  

Zadavatel požaduje prokázání splnění: 
➢ základní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
➢ profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídky. 
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6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel stanovil pro všechny části veřejné zakázky základní hodnotící kritérium pro zadání 
veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena s DPH (váha kritéria 100%). Hodnocení 
nabídek provede hodnotící komise zvlášť pro každou část veřejné zakázky. Hodnotící komise 
stanoví u dané části veřejné zakázky pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny s DPH, 
nabídky budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší.  
Pozn.: zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH, proto bude 
v případě hodnocení ceny, hodnocena cena včetně DPH. 
 

7. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY) 

Zadavatel, jako součást /přílohu/ zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, a to 
ve formě závazného návrhu kupní smlouvy (Obchodní podmínky, návrh smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace). Veškeré podmínky obsažené v této příloze (např. platební podmínky,  
zajištění závazků ze smlouvy apod.) jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel pouze doplní do 
návrhu smlouvy údaje, jejichž doplnění se předpokládá (identifikační údaje v hlavičce 
smlouvy, cenu ve struktuře dle smlouvy, apod.) a předloží jej jako součást své nabídky. 
 

8. MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Písemná nabídka dodavatele bude zpracována v českém jazyce a podána v listinné podobě. 
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále v uzavřené neprůhledné 
obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj. „Město Strakonice- dodávka 
ICT pro školy: ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ Povážská – část …“ a textem „NEOTVÍRAT – 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky dodavatele. Na obálce musí být 
adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění pro případ, že jeho nabídka byla 
případně podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý dodavatel může podat pouze 
jednu nabídku pro každou z částí veřejné zakázky. Varianty nabídek nejsou přípustné.  
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Nabídku může dodavatel doručit po celou 
dobu lhůty pro podání nabídek osobně nebo kurýrem v pracovních dnech na adresu pro 
podání nabídky nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Nabídka 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. Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle 
pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 
 

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 
následujícím po dni odeslání této výzvy k podání nabídky určeným zájemcům. 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.04.2022 v 09:00 hod 
Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle 
veřejného zadavatele. 

 

10. OSTATNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

Zadavatel si nevyhrazuje právo jednat s účastníky o podaných nabídkách a o podaných 
nabídkách nebude s účastníky jednat. 
 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy a zadávací dokumentace, bude jeho nabídka 
vyřazena. 
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Seznam příloh k výzvě k podání nabídky: 
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace. 
 
Schváleno usnesením Rady města Strakonice č. 2758/2022 ze dne 16.03.2022. 

 
Ve Strakonicích dne 07.04.2022 
 
 
        
 
        ........................................... 
          Ing.arch. Marta Slámová 
        vedoucí odboru rozvoje 
                oprávněná jednat za zadavatele 
 


		2022-04-07T09:26:00+0200
	Ing.arch. Marta Slámová




