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ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY,
SOFTWARE A INTERAKTIVNÍCH UČEBEN

Název veřejné zakázky:
Zadavatel
Název / obchodní firma:

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s.r.o.

IČ :

25348418

DIČ:

Nejsme plátci DPH

Adresa sídla / místa
podnikání:

Rejskova 2987/4, 79601, Prostějov

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Mgr. Václav Křupka

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Křupka

Telefon, fax:

+420 602 427 712

E-mail:

reditel@sospo.eu
Osoba pověřená zadavatelskou činností

Firma:

PRESLEY s.r.o.

IČ:

288 11 682

Sídlo:

Dvořákova 588/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Kazda

Telefon, fax:

+420 734 157 182

E-mail:

kazda@presley-tender.cz
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Vymezení veřejné zakázky
Tato zadávací dokumentace (dále i „ZD“) je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce č. 6 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží,
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK (dále i „Metodický pokyn“).
Zakázka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, název
projektu „Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí“, reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.0037.
Zadavatel je povinen při zadání této zakázky postupovat dle Příručky pro příjemce finanční podpory z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze č. 6, oddíl 7. Postupy pro zadávání zakázek
při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.
Nejedná se o veřejnou zakázku ani o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“). Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které
přímo odkazují na přesné ustanovení zákona, se zadavatelé i uchazeči budou přiměřeně řídit citovaným
ustanovením.

Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky, software a interaktivních učeben, které jsou blíže specifikovány
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je taktéž instalace dodávaného software a montáž
dataprojektorů.
Dodávka bude realizována tak, že veškeré vybavení bude dodáno do sídla zadavatele a řádně instalováno.
Způsob plnění zakázky stanoví příloha č. 4 (smlouva).

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 508.170,1 Kč bez DPH, (614.885,82,- Kč s DPH). Předpokládaná
hodnota zakázky odpovídá maximální možné nabídkové ceně zakázky a je stanovena jako cena obvyklá.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cena maximální, konečná a nepřekročitelná. V případě překročení
maximální nabídkové ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Předmětem hodnocení je nabídková cena s DPH (bez ohledu na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem
DPH).

Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou položkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena
položky bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena položky včetně DPH. Součástí
bude i součet položek bez DPH, samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude
stanovena jako cena »nejvýše přípustná a konečná zahrnující veškeré náklady související s veřejnou zakázkou«.
Nabídková cena bude respektovat u jednotlivých položek limity uvedené v příloze č. 5 této ZD, tedy limit za
celou položku, tak i za jednotkovou cenu.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz. příloha č.1 této ZD).
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené v zadávacích
podmínkách pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Platební podmínky
Platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy (příloha č. 4).

Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
-

základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona,

-

profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona,

-

technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Originál či ověřenou kopii předloží
pouze vítězný uchazeč před podpisem smlouvy v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem, a to pouze na jeho
případnou žádost.
V případě, že vítězný uchazeč požadované doklady ani v dodatečné lhůtě řádně nedoplní, může být takové
jednání považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu i
s druhým uchazečem v pořadí.
Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění
základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
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
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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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,

2.

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

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
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Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1.

Seznam minimálně 3 významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou obdobnou dodávku se považuje
dodávka odpovídající předmětu plnění, tj. dodávka výpočetní a interaktivní techniky, jehož cena byla
minimálně 400 000,- Kč bez DPH. Součástí seznamu bude u každé uvedené zakázky, popis předmětu
zakázky, cena bez DPH, doba realizace zakázky od - do, jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová
adresa na pověřenou osobu subjektu, pro který byla dodána.

Vítězný uchazeč předloží zadavateli na jeho případnou výzvu před podpisem smlouvy, v zadavatelem stanovené
přiměřené lhůtě, doklady o uskutečněných dodávkách, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů. Tento doklad bude mít podobu:
a)

osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

b) osvědčení vydaného jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
c)

smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení
podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

V případě, že vítězný uchazeč požadované doklady v originále anebo v úředně ověřené kopii ani v dodatečné
lhůtě řádně nedoplní, může být takové jednání považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a
zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu i s druhým uchazečem v pořadí.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny ve vzoru
Smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace. Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn
provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru Smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž
doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ UCHAZEČ]). Návrh
Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že návrh
Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen
z účasti v zadávacím řízení. Pokud je nabídka podávána sdružením uchazečů, musí být v rámci identifikace
smluvní strany uchazeče ve Smlouvě uvedeni všichni členové sdružení.

Dodací podmínky
Termín dodání:
Maximální doba dodávky je stanovena na 15 kalendářních dní od podpisu smlouvy .
Místo dodání:
Sídlo zadavatele: Rejskova 2987/4, 796 01, Prostějov
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Záruční podmínky
Minimální záruční podmínky jsou stanoveny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – „Technická
dokumentace“, která se po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem stane přílohou č. 1 kupní smlouvy.
Uchazeči jsou oprávněni nabídnout delší záruční dobu, nikoli však záruční dobu kratší. Od požadovaného
záručního servisu se uchazeči ve svých nabídkách nesmějí odchýlit.

Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby nabídku předložili v jednom originále a prosté kopii v písemné - tištěné
formě. Zadavatel dále doporučuje, aby uchazeči svou nabídku zajistili proti volné manipulaci s jednotlivými
listy nabídky a všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovali vzestupnou číselnou řadou.
Na obálce bude uvedeno, na kterou zakázku je nabídka uchazečem předkládána, stejně tak bude obálka
obsahovat označení uchazeče. Nabídka včetně příloh a podpůrných dokumentů musí být doručena v řádně
uzavřené obálce, označené heslem: "Neotvírat! Výběrové řízení „ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY,
SOFTWARE A INTERAKTIVNÍCH UČEBEN“ a s uvedením doručovací adresy zadavatele i uchazeče.
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby své dokumenty v rámci svých nabídek řadili následovně:
1.

Krycí list nabídky

2.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

3.

Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

4.

Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů

5.

Podepsaný návrh smlouvy

6.

Technická specifikace nabízeného zboží (příloha č. 2)

7.

Ceník (příloha č. 5)

8.

Ostatní relevantní informace tvořící nabídku, např. plné moci a jiné.

Nabídka bude předložena nejpozději do 16. 09. 2013 do 10.00 hod. Nabídka bude doručena na adresu
zadavatele (viz kontaktní údaje), rozhoduje termín fyzického doručení, nikoli odeslání.

Kritéria hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH (100%).
Způsob hodnocení
Za účelem hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny dle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší nabídkovou cenu.
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Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel bude
postupovat při případném zrušení výběrového řízení dle Metodického pokynu.

Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
o dodatečné informace musí být pověřené osobě doručeny nejpozději 5 kalendářních dnů před koncem lhůty
pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu pověřené osoby (písemně,
nebo elektronicky). Telefonické dotazy nebudou akceptovány. Žádost o dodatečné informace musí obsahovat
kontaktní údaje uchazeče, tj. název/firmu uchazeče, IČ, doručovací adresu, email a telefon. Zadavatel
prostřednictvím pověřené osoby poskytne (odešle) dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně
související dokumenty ve lhůtě 2 pracovních dní. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí
zadavatel prostřednictvím pověřené osoby současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Ostatní informace
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že oprávnění osoby, která
nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky jiný obdobný doklad,
popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za uchazeče jednat.
Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily podání nabídky
elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné formě.
Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky.
Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců od posledního dne lhůty pro podávání nabídek.
Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku, a to k celému předmětu nabídky. Nabídky pouze k části zakázky
nejsou přípustné.
Pokud obsahuje zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 44 odst. 11 Zákona požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou
osobu nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
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ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,
a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu
zadavatele, statutární orgán, člen správní rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se
na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu
či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového
řízení, nebo
c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení
d) jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek.
Pokud zadavatel během výběrového řízení, tj. až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, zjistí některou
z výše uvedených skutečností, vyřadí danou nabídku z výběrového řízení.

Přílohy zadávací dokumentace


příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)



příloha č. 2 – Technická dokumentace



příloha č. 3 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům



příloha č. 4 – Návrh smlouvy



příloha č. 5 – Ceník jednotlivých položek

V Prostějově dne 5. 9. 2013
_______________________________

Mgr. Václav Křupka
Střední odborná škola podnikání a obchodu,
spol. s.r.o.
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