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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory 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 poskytovatelem 

dotace)
1
 

C151044 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3838 

 

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky v základní škole 

 

Název veřejné zakázky: Dodávka ICT techniky 

 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

12.5.2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 

Sídlo zadavatele: Karla Čapka 270, 417 42 Krupka 1 

 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Bc. Mgr. Martin Kaftan 

Ředitel 

605259985 

kaftan@zspskrupka.cz 

IČ zadavatele: 60232722 

 

DIČ zadavatele: Nejsem plátce DPH 

 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Martin Kaftan 

Ředitel 

605259985 

kaftan@zspskrupka.cz 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

12.5.2015 – 22.5.2015 

Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou 

nejpozději dne 22.5.2015, do 9,00 hod. U nabídek 

zaslaných poštou je rozhodující datum a čas doručení 

nabídky do podatelny Základní škola a Střední škola 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
mailto:kaftan@zspskrupka.cz
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Krupka, Karla Čapka 270. Nabídky poštou se zasílají na 

adresu: Karla Čapka 270, 417 42 Krupka 1. V případě 

podání nabídek osobně je místem pro podání nabídek 

podatelna Základní škola a Střední škola Krupka, Karla 

Čapka 270. 

 

Termín otvírání obálek 

s nabídkami: 

Dne 22.5.2015 v 9,01 hodin (ihned po skončení lhůty pro 

podání nabídek), a to v zasedací místnosti č. 34 v sídle 

zadavatele Karla Čapka 270, 417 42 Krupka 1. 

 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Dodávka dataprojektorů a počítačů. Další informace jsou 

uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
817 550,- Kč vč. DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje 

zároveň maximální možnou výši nabídkové ceny. 

V případě překročení maximální nabídkové ceny zakázky 

bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena 

z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.  

 

Typ veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 

mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), zadávanou 

v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání veřejných 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se 

vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen 

postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách v platném znění. 

 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Předpokládaný termín plnění: nejpozději do 20.6.2015. 

Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné zadávací 

dokumentaci. 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Sídlo zadavatele - Základní škola a Střední škola 

Krupka, Karla Čapka 270 

 

Hodnotící kritéria: Celková nabídková cena včetně DPH.  

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

včetně DPH. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel je povinen při podání nabídky splnit kvalifikaci 

dle níže uvedených požadavků. 

Dodavatel prokazuje splnění: 

 Základních kvalifikačních předpokladů 
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 Profesních kvalifikačních předpokladů 

 Technických kvalifikačních předpokladů 

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné zadávací 

dokumentaci. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu 

zodpovědnou ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné 

formě, v českém jazyce a návrh smlouvy také na a CD. 

Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly 

dobře čitelné. 

 

 Nabídka se odevzdává v písemné formě v listinné 

podobě (+CD) v uzavřené obálce opatřenou adresou 

uchazeče a názvem veřejné zakázky a označením 

„NEOTVÍRAT“. 

 

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 s CD. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné zadávací 

dokumentaci. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Dodavatel má povinnost umožnit všem subjektům 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním 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). 

 

Dodavatel má dále za povinnost uchovávat dokumentaci 

vztahující se k plnění předmětu zakázky v rámci OP VK do 

roku 2025, způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou 

dobu zadávací lhůty. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, tzn., že hodnotí jen 

ty nabídky, které obsahují pouze jednu variantu. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit návrh smlouvy 

uvedený v nabídce uchazeče. 

 

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná 

odměna ani náhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. O zadávací 

dokumentaci lze písemně (včetně e-mailu) požádat u 

kontaktní osoby zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 

uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Martin  

Příjmení: Kaftan 

E-mail: kaftan@zspskrupka.cz 

Telefon: 605259985 

 

http://www.msmt.cz/

