Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů)
Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno ZS)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:

KUOK 106809/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0068
Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s cílem
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech

Název příjemce podpory
(realizátora projektu)

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění výuky v ZŠ Prostějov – dodávka ICT vybavení a
nábytkového vybavení multimediální učebny

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času)

dodávka
13. 12. 2013
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Dr. Horáka 2611/24, 796 01 Prostějov
Mgr. Ivan Pospíšil, ředitel školy
Tel.: +420 582 333 733
E-mail: zshor@pvskoly.cz
47922516
CZ47922516
Samuel Kohoutek
Tel.: +420 511 113 228
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Den zahájení: 13.12.2013
Den a čas ukončení: 6. 1. 2014 ve 12:00 hod
Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Popis předmětu veřejné
zakázky:

1. Část - Dodávka ICT vybavení pro multimediální
učebnu přírodovědných předmětů
2. Část - Dodávka nábytkového zařízení multimediální
učebny přírodovědných předmětů
Předmět plnění všech částí veřejné zakázky je detailně
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specifikován v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je
260 936,53,- Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
s DPH je 315 733,20,- Kč.
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč (bez DPH):

Typ veřejné zakázky:
Lhůta a místo dodání
(zpracování veřejné zakázky)/
časový harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky

Místa dodání/převzetí plnění:

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Předpokládaná hodnota první části veřejné zakázky je
119 736,53,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota první
části veřejné zakázky s DPH je 144 881,20,- Kč.
Předpokládaná hodnota druhé části veřejné zakázky je 141
200,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota druhé části
veřejné zakázky s DPH je 170 852,- Kč.
Veřejná zakázka na dodávky, rozdělená na dvě části,
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále také ZVZ), podle Příručky pro
příjemce OP VK.
Termín plnění veřejné zakázky bude do 30 dnů od podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem. Podmínky plnění jsou
blíže specifikovány v obchodních podmínkách.
Nabídku je možné podat osobně v sídle zástupce zadavatele
na adrese Regionální poradenská agentura, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno v pracovních dnech mezi
9:00 a 15:30 hod. Dodavatel může nabídku zaslat
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou
- za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka
doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní
osobou zástupce zadavatele.
NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro
podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním
kvalifikace se rozumí:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizovaném
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
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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,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její 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, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její 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,
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.

Dodavatel prokazuje splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné
základní kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem (vzor čestného
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prohlášení je přílohou č. 5 této zadávací
dokumentace – za obsah vzorového listu
nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je
věcí zájemce zda přiložený vzor použije nebo
ne).

Profesních kvalifikační předpoklady splňuje
ten dodavatel, který předloží:

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

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci, která je zveřejněna na
stránkách poskytovatele dotace www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce
českém, ve dvou vyhotoveních. Požadavek na písemnou
formu je splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. A to v jednom
originále v tištěné podobě a v jedné kopii v tištěné podobě. V
nabídce nesmí být přepisy a opravy.
V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se
zadávacími podmínkami, může být vyřazena a dodavatel
bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Pro každou část musí podat dodavatel nabídku zvlášť,
v samostatné obálce, samostatně označené dle
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a
splňující všechny podmínky pro podání nabídky.
Uchazeč může podat jednu nabídku pro jednu část
veřejné zakázky nebo 2 nabídky pro obě části veřejné
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zakázky.
Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zveřejněna na
stránkách poskytovatele dotace www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
Povinnost uchovávat doklady a
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
umožnit kontrolu:
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky na jednotlivé části
Další podmínky pro plnění
(1, 2).
veřejné zakázky:*
Všechny další podmínky zadavatele jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Podmínky poskytnutí zadávací
Kompletní zadávací dokumentaci bude zveřejněna na
dokumentace
stránkách poskytovatele dotace www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Pozn.: Výzva k podání nabídek, odeslaná uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou
osobou.

Kontaktní osoba příjemce pro
na www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

případ

doplnění

Samuel
Kohoutek
verejne-zakazky@rpa.cz
+420 511 113 228
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formuláře

před

jeho

uveřejněním

