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1.

Informace o zadavateli

1.1.

Základní údaje:

Zadavatel:
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov
IČ: 619 85 759
DIČ: CZ61985759
Právní forma: příspěvková organizace
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Romana Studýnková, ředitelka.

1.2.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto zakázkou a osobou oprávněnou jednat
jménem zadavatele je Mgr. Romana Studýnková, ředitelka.

1.3.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto zakázkou je:
Ing. Libor Zámecký – správce IT
Tel/fax: +420 581 291 213, 581 291 204
Mobil: +420 724 080 221
e-mail: zamecky@gjb-spgs.cz
Ing. Šárka Goldmannová – administrátor výběrového řízení
Příční 861/4
750 02 Přerov
Tel. +420 581 210 665
Mobil: +420 602 754 288
e-mail: sarka.goldmannova@goldmann.cz.
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2.

Úvod

Předmětem zakázky je dodávka zboží. Popis požadovaného zboží a technické podmínky jsou
stanoveny v článku 3.2 této zadávací dokumentace.
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44
odst. 3. písmeno a) zákona. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Nabídka uchazeče (ve smyslu § 68 odst. 2. zákona) musí respektovat stanovené obchodní
podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s podmínkami,
které by znevýhodňovaly zadavatele.
Vztahy mezi partnery budou určeny ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek Uchazečů
v rámci výběrového řízení podle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 6 účinná od 29. 6. 2012, na zadání
zakázky malého rozsahu na dodávky.
Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění. Pakliže Zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje
na jednotlivá ustanovení zákona, zejména pokud se týká kvalifikačních předpokladů, apod., činí
tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti
zadávacích podmínek.
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá Uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
Uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Pokud nabídka Uchazeče nebude obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a
dokumentaci a nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám a nebude podána
stanoveným způsobem ve stanoveném termínu, může to mít za následek její vyřazení a
následné vyloučení Uchazeče z výběrového řízení.
Taktéž bude-li nabídka Uchazeče obsahovat jakoukoliv výhradu Uchazeče vůči zadávacím
podmínkám, bude to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení Uchazeče z
výběrového řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné
zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje Uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
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3.

Předmět plnění zakázky

3.1.

Popis předmětu plnění zakázky

Předmětem zakázky je dodávka zcela nových, funkčních a nepoužitých přístrojů, zařízení,
učebních pomůcek, pracovních oděvů, ochranných pomůcek a laboratorních potřeb (dále jen
zboží) dle následně uvedených technických specifikací. Součástí dodávky je i doprava na místo
plnění.
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné
řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené
materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
3.2.

Popis technických specifikací

Biologie
Maximální částka 90.909 Kč bez DPH, tj. 110.000 Kč včetně DPH
10 ks dalekohled s příslušenstvím:
 binokulární lineární dalekohled se středovými hranoly
 zvětšení 10 x
 průměr předních čoček 50 mm
 pogumované těleso dalekohledu
 plněný inertním plynem
 možnost korekce vzdálenosti očí
 centrální ostření
 šroubovací očnice pro korekci zraku
 možnost dioptrické korekce
 příslušenství – krytky objektivu, popruh k nošení na krku, ochranné pouzdro pro
transport;
10 ks mikroskop:
 monokulární mikroskop
 monokulární otočná hlavice o 360°
 revolverová hlava se třemi achromatické DIN objektivy
 základní kondensor s irisovou clonou
 osvětlení LED dioda s plynulou regulací jasu
 jednoosé zaostřování obrazu
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obal proti prachu
napájecí adaptér

10 ks kapesní lupa:
 zvětšení 10 x
 povrch čoček chráněný posuvným krytem

ochranné pouzdro

Chemie
Maximální částka 19.834,00 Kč bez DPH, tj. 24.000 Kč včetně DPH
4 ks bílý dámský bavlněný pracovní plášť:
 materiál bavlna
 dlouhý rukáv
 velikost 40
10 ks ochranné brýle:
 plastové z čirého polykarbonátu
 povrstvený proti poškrabání
4 sady ochranné rukavice jednorázové latexové:
 velikost M
1 ks hadice pryžová červená:
 vnitřní průměr 8 mm
 vnější průměr 12 mm
 délka 12 m
1 ks hadice pryžová černá:
 vnitřní průměr 5 mm
 vnější průměr 10 mm
 délka 3 m
2 ks kleště chemické kelímkové:
 délka 200 mm
4 ks Kruh filtrační se svorkou a vložkou:
 materiál černý dřevoplast
 vnitřní průměr 55 mm
10 ks lžička chemická plastová oboustranná:
 obsahuje menší i větší lžičku
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50 ks papír filtrační – archy
7 ks síťka nad kahan:
 oboustranná keramická kruhová vrstvá drátěný čtverec 200x200 mm.
7 ks plastový stojan na zkumavky:
 dvě řady po 20 zkumavkách;
 maximální průměr zkumavek 20 mm.
15 ks stojan laboratorní s kovovou deskou a tyčí:
 délka 750 mm.
7 ks kovový držák na baňky:

korková výplň bez svorky.
15 ks byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem:
 objem 25 ml, třída B.
4 ks kahan lihový kompletní:
 objem 50 ml.
10 ks nálevka hladká:
 krátký stonek;
 průměr 55 mm.
4 ks teploměr tyčinkový:
 červená náplň;
 délka 260 mm;
 rozsah teplot –10 °C až +110 °C.
4 balení mikrosklo krycí k mikroskopu:
 rozměr čtverec 18x18 mm
30 ks tyčinka skleněná otavená
 průměr 5 mm;
 délka 200 mm.
2 ks laboratorní předvážky:
 váživost 300 g
 dílek 0,01 g
 velikost misky 85 x 65 mm
500 ml Ethylalkohol absolutní
250 g D-fruktóza
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250 g D-glukóza, bezvodá
1000 g Hydrogenuhličitan sodný, čistý
1000 g Uhličitan sodný, bezvodý, čistý
2 x 500 g Chlorečnan draselný, čistý
2 x 500 g Síran měďnatý, pentahydrát, p.a.
2 x 500 g Vínan draselno-sodný, tetrahydrát
1000 g Hydroxid sodný, v pecičkách, p.a.

Fyzika
Maximální částka 159.835 Kč bez DPH, tj. 193.400 Kč včetně DPH
1 ks tabule magnetická pro demonstrační soupravy z optiky:
 možnost použití se stativovým materiálem ze soupravy elektřina a magnetismus
1 ks propojovací panel a stativový materiál k demonstrační soupravě elektřina a magnetismus:
 kompatibilní stativový materiál, který umožní práci se soupravou;
 stabilní stativová základná, výhodou je magnetický nosič tabule nebo i případná možnost
zavěšení propojovacího panelu na školní tabuli.
1 ks Radiometr:
 umožňuje demonstraci mechanických účinků světelného záření.
1 ks zdroj laserový:
 pět nezávislých paprsků k demonstrační soupravě z optiky;
 upevnění magnetem na magnetickou tabuli;
 vlastní napájecí zdroj.
1 ks lihový dilatometr:
 zkoumaný materiál se zahřívá díky hoření lihu ve vaničce;
 požadujeme ukazatel, který přenáší posun konce zahřívané tyče na stupnici;
 požadujeme minimálně tři zkušební tyče (např. železná, mosazná a hliníková).
1 ks Ruhmkorffův induktor:
 k získávání velmi vysokých jednosměrných elektrických nábojů k demonstraci elektrické
jiskry, k výbojům ve vakuových trubicích, k elektromagnetickému vlnění, k napájení
rentgenových trubic, k elektrické rezonanci atp.
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Přístroj demonstrační měřicí univerzální:
 demonstrační analogový, digitální (nebo kombinovaný) měřicí přístroj určený na
předvádění měření elektrických veličin a na běžné měření při různých fyzikálních
pokusech;
 možnost měření střídavého a jednosměrného napětí a proudu a elektrický odpor;
 analogová část přístroje by měla mít i režim měření s nulou ve středu stupnice, vhodného
na měření s měnící se polaritou napětí nebo proudu;
 možnost sledování měřených hodnot na zadní straně přístroje vyučujícím;
 napěťové a proudové vstupy chráněny automatickými proudovými chrániči;
 rozsahy ACA/DCA 100 mA–10 A, rozsahy ACV/DCV 100 mV–1000 V, rozsahy
odporu 100 –10 M;
 napájení 230V/50 Hz, napájecí napětí 6–8 V.
2 ks demonstrační ampérmetr a voltmetr:
 demonstrační měřicí přístroj určený pro měření proudů a napětí;
 dobrá čitelnost údajů, za výhodu považujeme výměnné stupnice, které umožní
s přístrojem pracovat ve funkci voltmetr, ampérmetr (na stejnosměrný i střídavý proud) a
galvanometru;
 při použití ve funkci galvanometru požadujeme, aby přístroj umožňoval měření s nulou
uprostřed (např. pro demonstraci elektromagnetické indukce). Přístroj bude používán i
jako příslušenství demonstrační soupravy pro elektřinu a magnetismus;
 za výhodu považujeme i proudovou ochranu přístroje pro případ přetížení.
1 ks demonstrační souprava „elektřina a magnetismus“:
 demonstrační souprava, umožňující názorné a přehledné vertikální sestavení elektrických
a elektronických obvodů;
 upřednostňujeme systém zástrčných stavebnicových modulů do propojovacího panelu;
 demonstrační souprava pro elektřinu by měla umožňovat uskutečnit pokusy z oblasti
elektřiny, elektromagnetismu, elektromotorů a elektroniky.
40 ks propojovací vodič:
 průřez vodiče, izolace a konektory dostatečně dimenzované pro použití s demonstrační
soupravou, Ruhmkorffovým generátorem, demonstračním rozkladným transformátorem
apod.
 specifikace rozměrů vodičů:

10 ks – délka 25cm;

10 ks – délka 50cm;

12 ks – délka 80 cm;

4 ks – délka 100cm;

4 ks – délka 120 cm.
2 ks magnet silný tvaru kvádru:
 rozměr 15x30x100 mm
Strana 9 )

4 ks magnet-tyč:
 rozměr 100x24x10 mm
1 ks laboratorní systém pro fyziku ISES: (03.23.25)
Výhradním výrobcem a dodavatelem v ČR je autor, resp. spoluautor hardware, software a
teachware systému ISIS: Doc. RNDr. František Lustig, PC-IN/OUT, Výroba učebních
pomůcek, U Druhé Baterie 29, 162 00 Praha 6. Tato skutečnost je doložena „Prohlášením
dodavatele a výrobce souprav ISES“1.
 1 ks – příručka ISES – experimenty z fyziky s ISES I
 1 ks – příručka ISES – experimenty z fyziky s ISES II
 1 ks – příručka ISES – laboratorní úlohy I s ISES
 1 ks – příručka ISES – laboratorní úlohy II s ISES
 1 ks – software ISESWIN32i (pro Win2000-XP-Vista_Win7, 32bit) multi 5 a více
 1 ks – samostatná karta ADDAPROFESSIONAL-PCI + kabel
 1 ks – modul ultrazvukový sonar
 6 ks – digitální unimetr (V, A, R, C, …)

Při nesplnění minimálních technických parametrů bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

3.3.

Předpokládaná hodnota zakázky: maximálně 270.578,00 Kč bez DPH, tj.
327.400,00 Kč vč. DPH.

1

Požadavek tohoto konkrétního systému vyplývá z potřeby využití stávajících částí systému, které zadavatel již
vlastní a používá.
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4.
4.1.

Doba a místo plnění zakázky, dodatečné informace
Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín plnění: 16. 12. 2013.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného plnění
dodávky dodržet (zejména prodloužením doby trvání výběrového řízení), je zadavatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín plnění.
4.2.

Místo plnění zakázky

Místem plnění dodávky a záručního servisu je sídlo zadavatele.
4.3.

Dodatečné informace

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy a žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Zadavatel odešle odpovědi na dodatečné informace do 4 pracovních dnů od
obdržení žádosti. Zadavatel doporučuje, aby písemná žádost o dodatečné informace byla
doručena nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro doručení dotazů:
Ing. Šárka Goldmannová
Příční 861/4
750 02 Přerov
e-mail: sarka.goldmannova@goldmann.cz
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5.

Kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
5.1

Vymezení kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.

5.2

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel ve smyslu § 53 zákona:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato
právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení.
5.3

Profesní kvalifikační předpoklady (§54 zákona) splňuje dodavatel, který předloží:

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

-

5.4

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.

5.5

Forma splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu dle odst. 5.1 až 5.4 doklady
předloženými v kopii listin. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
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výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ke dni podání nabídky.
Požádá-li o to zadavatel, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit před
uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
5.6

Důsledek nesplnění kvalifikace

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, bude vyloučen z výběrového řízení.
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6.

Zadání zakázky a způsob zpracování nabídkové ceny

Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Uchazeče, jehož nabídka byla
při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti
ve výběrovém řízení a o tomto vyloučení uchazeče informuje.
Základním hodnotícím kritériem zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V případě, že
nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky, bude nabídka uchazeče
vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:
Nabídková cena bez DPH
Samostatně DPH
Nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré finanční
náklady spojené s realizací zakázky.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu, jehož vzor je přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace. Přílohou cenové nabídky na krycím listu bude konkrétní soupis dodávaného zboží
s jednotkovými cenami za kus v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH a popisem ze
kterého bude zřejmé, že dodávané zboží splňuje požadované parametry zadání zakázky.
Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení.

Podmínky překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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7.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky vč. platebních
podmínek ve smyslu § 44 odst. 3 písmeno a) zákona ve formě vzorové kupní smlouvy (Příloha č.
4). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (ve
smyslu § 68 odst. 2 zákona) musí respektovat stanovené Obchodní podmínky a v žádné části
nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami.
Uchazeči mají možnost nabídnout zadavateli podmínky výhodnější, ale vždy tak, aby svým
významem neodporovaly zadavatelem stanoveným a požadovaným podmínkám.
Ostatní ujednání
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich případných
dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů vztahujících se
k realizaci předmětu této smlouvy do roku 2025. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
smlouvy.
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8.

Nabídka

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a
bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Nabídky se podávají písemně, a to v jednom originále a jednou v elektronické podobě na CD,
v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/názvu/jména/ a příjmení a razítkem a podpisem zástupce uchazeče), dále označené
názvem této zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena také adresa
(sídlo) uchazeče.
Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2013, přičemž tento termín se prodlužuje o dobu, po
kterou zadavatel nebyl oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které nebyla zadavateli
poskytnuta součinnost dle § 82 odst. 4 zákona.
Nabídky se podávají nejpozději dne 18. 11. 2013 do 12:00 hod. na adresu: Ing. Šárka
Goldmannová, Příční 861/4, 750 02 Přerov. Doručení na jinou adresu nebude považováno za
řádné podání nabídky.
V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v
nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení (zástupce vedoucího
sdružení).
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a. krycí list nabídky vč. přílohy, která bude obsahovat soupis dodávaného zboží
s jednotkovými cenami za kus v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH a
popisem, ze kterého bude zřejmé, že dodávané zboží splňuje požadované parametry
zakázky;
b. doklady prokazující splnění kvalifikace dle oddílu 5. zadávací dokumentace;
c. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče vč.
předepsaných příloh;
d. čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení.
Právní úkony nelze činit elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v kvalifikaci uchazeče, je tento povinen
postupovat dle § 58 odst. 1 a 2 zákona.
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9.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit Zadávací podmínky zakázky při
dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s pravidly uvedenými v Příručce
příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze
6.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel nehradí uchazeči náklady za účast ve výběrovém řízení.

V Přerově dne 1. 11. 2013

…………………………………..
Mgr. Romana Studýnková
ředitelka
Seznam příloh zadávací dokumentace
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
– vzor
3. České prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
splnit veřejnou zakázku – vzor
4. Obchodní podmínky – kupní smlouva
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