Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, Františka
Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž
_________________________________________________________
____________________

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Pořízení moderní techniky pro zkvalitnění výuky – Základní škola a
Mateřská škola speciální Kroměříž“
Číslo zakázky:

VZ/2012/2/01

Zadavatel zakázky:
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Adresa:
Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž
IČ:
47935928
Statutární zástupce: Mgr. Miroslava Malenovská, ředitelka školy
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Na základě mandátní smlouvy je výkonem zadavatelských činností pověřena společnost:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Se sídlem:
Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČ:
45659176
DIČ:
CZ45659176
Statutární zástupce: RNDr. Otakar Prudil, ředitel
Kontaktní osoba: Mgr. Ondrej Mičuda
Kontaktní telefon: +420 603 171 857
Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rravm.cz
1. Předmět veřejné zakázky:
a) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Pořízení moderní
techniky pro zkvalitnění výuky – ZŠ a MŠS Kroměříž“ je vytvoření platformy
pro inovaci a zkvalitnění výuky pořízením moderní techniky pro vybavení učeben
školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, který je realizován
v rámci projektu „Inovace ve výuce“, financovaného z ESF prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4.
Jedná se zejména o dodávky AV techniky, výpočetní a prezentační techniky
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včetně nezbytného příslušenství a software. Součástí zakázky je i instalace a
montáž zařízení, jejich zprovoznění, záruční servis a zaškolení pověřených osob.
b) Podrobné technické údaje k předmětu plnění veřejné zakázky jsou stanoveny
v přílohách této výzvy k podání nabídky.
c) Zadavatel upozorňuje, že (v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb.) v
případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty
a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené
označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů
kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
2. Druh zakázky: veřejná zakázka „Pořízení moderní techniky pro zkvalitnění výuky
– ZŠ a MŠS Kroměříž“ je ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou zakázkou na
dodávky.
3. Tato zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 333.000,- Kč
5. Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4.
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
a) Termín zahájení plnění veřejné zakázky je předpokládán 21. září 2012. Termín
dokončení plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje do 15. listopadu 2012.
b) Nabídka může obsahovat termín dokončení před stanoveným termínem nebo
právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv však po stanoveném termínu. Pokud
bude v nabídce uveden termín pozdější, než 15. listopadu 2012, je to důvodem pro
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
c) Montážní práce zejména interaktivních tabulí a datových projektorů budou
probíhat v průběhu školních prázdnin, v termínu 25. – 26. 10. 2012.
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d) Splněním veřejné zakázky se rozumí dodání zboží specifikované v této zadávací
dokumentaci včetně úplného předání a uvedení do provozu. Budou předány
dokumenty o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných
vad a nedodělků a předání projektové dokumentace v požadované formě a
požadovaném počtu předání dokladů a pokynů k údržbě vybudovaného zařízení
včetně zaškolení pracovníků uživatele.
e) Místo plnění veřejné zakázky je budova zadavatele - Základní škola a Mateřská
škola speciální Kroměříž.
f) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka
zadávací lhůty činí 45 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je
uchazeč svojí nabídkou vázán.
7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.
a) Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodání
zboží bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné
náklady pro řádné dodání zboží včetně všech nákladů souvisejících (poplatky,
předpokládaná rizika spojená s provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný
vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré
související náklady budou zahrnuty do ceny zboží.
b) Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH,
výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH v souladu
s příslušnými předpisy je odpovědný uchazeč.
c) Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá podrobnou specifikaci
požadovaného zboží v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat
nabídkovou cenu předložením položkových rozpočtů. Jednotkové ceny uvedené
v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu plnění veřejné
zakázky v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení
nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.
d) Všechny položky uvedené v specifikaci zboží jsou neinvestičního charakteru, to
znamená, že hodnota uvedené položky může dosáhnout maximálně do 40 000,Kč vč. DPH v případě hmotného majetku, resp. do 60 000,- Kč vč. DPH v případě
softwaru. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude nabídka vyřazena
z dalšího hodnocení!
8. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: Kompletní zadávací dokumentace je
součástí této výzvy a bude uchazečům poskytnuta současně s touto výzvou.
9. Požadavky na zpracování nabídky: Nabídkou se rozumí návrh smlouvy předložený
uchazečem, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem
v této výzvě k podání nabídky. Nabídka musí obsahovat:
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a) Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ obsahující identifikační údaje
uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku
nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc
pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
b) Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen
otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami
předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
c) Nedílnou součástí nabídky uchazeče musí být:
i. Oceněný rozpočet.
ii. Čestné prohlášení, z kterého bude zřejmé, že uchazeč se nepodílel na
přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení.
d) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (Dodavatel
musí doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit
alespoň v prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.).
e) Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
f) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
i. Výpis z obchodního rejstříku.
ii. Živnostenský list.
(Dodavatel musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů předložit alespoň v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.)
g) Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.
h) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů.
i) Další doklady pokud jsou vyžadovány výzvou, nebo uchazeč považuje za vhodné,
aby byly předloženy.
10. Místo a lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:
a) Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po odeslání této výzvy a
končí dne 19. září 2012 v 10:00.
b) Místem pro podání nabídek je adresa sídla osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností.
c) Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností na adrese Třída Tomáše Bati 5146, Zlín, v pracovních
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dnech v době od 9.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 14.00 hod. V případě zaslání
nabídky prostřednictvím držitele licence k poskytování poštovních služeb, je
nezbytné, aby zásilka by doručena ke konci lhůty pro podání nabídek, nestačí
podání k poštovní přepravě.
d) Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo samostatných
oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je
možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona.
e) Obálka bude označena nápisem: NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Pořízení moderní techniky pro zkvalitnění výuky – ZŠ a MŠS Kroměříž“.
11. Nabídka musí být podána v českém jazyce.
12. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu ustanovení § 70 zákona.
13. Otevírání obálek se uskuteční dne 19. září 2012, v 13:00 hod. v sídle zadavatele.

14. Požadavky na kvalifikaci: Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro
podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50
odst. 1 zákona:
A. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
B. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;
C. předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku;
D. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona;
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje
splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50
odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen předložit:
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a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmeno a).
A. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje ten
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 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, jeli 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.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
zákona písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel (v případě dodavatele, který je právnickou osobou, tato právnická
osoba i jeho statutární orgán) splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací
dokumentace avšak za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je
věcí uchazeče, zda přiložený vzor použije).
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90
kalendářních dnů.
B. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
požadavky splňuje 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 či licenci;
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Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
alespoň v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
C. Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje od uchazeče předložit s přihlédnutím k § 50 odst. 1 písm. c)
zákona čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
D. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel na základě § 56 zákona požaduje splnění technických předpokladů, které
splní dodavatel, který předloží:
a) seznam min. 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných
dodavatelem (je možné doložit subdodavatelsky) v posledních 3 letech o
finančním objemu minimálně 0,3 mil. Kč bez DPH, s uvedením jejích rozsahu a
doby plnění,
15. Technické podmínky: zadavatel stanoví odkazem na následující dokumenty podle
uvedeného pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické
normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány.
16. Hodnotící kritéria:
a) Zadavatel stanoví jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
nejnižší nabídkovou cenu.
b) Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
c) Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí
nabídkové ceny podle §77 zákona.
17. Dodatečné informace.
a) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být doručena osobě pověřené
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výkonem zadavatelských činností na adresu Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín. Žádost o dodatečné
informace je možné též zaslat kontaktní osobě elektronickou poštou na adresu:
verejne-zakazky@rravm.cz.
b) Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel
doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace,
včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel i všem ostatním dodavatelům,
kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.
c) Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odstavec
2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických
prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu
elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace
k zadávací dokumentaci zasílány. Za správnost a úplnost této adresy odpovídá
dodavatel.
d) Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takové dodatečné informace
doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nejpozději 4 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
18. Právo zrušit zadávací řízení: zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Zájemce v tomto případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy
Osoba pověřená výkonem zadavatelských
činností

RNDr. Otakar Prudil v.r.,
ředitel
Přílohy:
1. Krycí list pro veřejnou zakázku
2. Obchodní podmínky – vzor smlouvy o dílo
3. Vzor čestného prohlášení
4. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
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