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            Základní škola Ostrava-Radvanice,  Vrchlického 5,     
              příspěvková organizace  
             sídlo: Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice 
           IČO: 70987700 

 

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)  
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka se tak dle § 31 

zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení nejsou stanovené 

zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze 

analogicky. 

Číslo zakázky: 02/2022/ZŠV 

Název zakázky: „Nákup přenosného digitálního zařízení s možností internetového 

připojení – notebooků včetně příslušenství“ 

Předmět zakázky: 

(služba/dodávka/stavební 

práce) 

Dodávka přenosného digitálního zařízení s možností internetového připojení 

– notebooků včetně příslušenství. 

Místo plnění veřejné zakázky: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace  

Datum vyhlášení zakázky: 26. 05. 2022 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele 

Mgr. Hana Ostřanská 

tel.: 596 232 129 

e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz 

 

IČ zadavatele: 70987700 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Martina Linhartová 

tel.: 596 232 129 

e-mail: zsvrchlickeho.linhartova@seznam.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení:  26. 05. 2022 

Ukončení:  07. 06. 2022 v 10.00 hodin, nabídky doručené po tomto termínu 

nebudou otevírány a nebudou zařazeny do výběrového řízení. Řádně a včas 

podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

Nabídky je možné podávat doporučeně poštou nebo kurýrní službou nebo 

osobně na adresu sídla zadavatele Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava - 

Radvanice. 
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Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného digitálního zařízení s 

možností internetového připojení – notebooků včetně příslušenství 

20 ks notebooků včetně příslušenství dle minimálních požadovaných 

parametrů dle specifikace viz. Příloha č. 2 této výzvy. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč1: 

   312.000,-   Kč včetně DPH (tj. 15.600,- Kč včetně DPH za 1 notebook včetně 

příslušenství). 

   257.851,24  (tj.  Kč bez DPH) 

Nabídky uchazečů, které budou tuto cenu překračovat, budou z hodnocení 

vyřazeny. 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 07. června 2022 v 10:00 hodin 
včetně, nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou 
dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude 
doručeno všem uchazečům písemně. 

 Dodávka bude uskutečněna nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo kurýrní službou nebo osobně 

v listinné podobě na adresu zadavatele: Základní škola Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-

Radvanice. 

Podmínky zadavatele: Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené s poskytnutím 

předmětu zakázky.  

Smluvní vztah bude upraven Přílohou č. 4 – „Návrh Kupní smlouvy “, která je 

povinnou součástí nabídky uchazeče.  

Řešení bude plně kompatibilní se stávajícími zařízeními a stávající 
infrastrukturou zadavatele. 

Zboží v rámci řešení musí být určeno pro prodej v České republice. 

Veškerá dodaná zařízení budou nová a nepoužitá. Repasované nebo jinak 
použité zboží není přípustné. 

Zakázka bude včetně náhradního plnění. 

Pokud nabídka nevyhoví všem uvedeným požadavkům zadavatele, bude 

komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude uchazeč zadavatelem 

bezodkladně vyrozuměn. 

Zpracování nabídkové ceny 
Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší 
technické/odborné) specifikaci. 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s předmětem 
plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná.  
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění: cena bez DPH, samostatně DPH, 
cena včetně DPH, cena za jeden kus včetně příslušenství. 
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Zadavatel si dále vyhrazuje právo:  

 zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy v souladu se zákonem, bez 
udání důvodu, 

 ověřit si údaje předložené v nabídce, 

 upřesnit návrh kupní smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný zejména 
v souladu s touto zadávací dokumentací). 

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě, a další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací 

dokumentace, které jsou nedílnou součástí této výzvy. 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria 
hodnocení nejnižší nabídkové ceny. 
Nabídky budou seřazeny podle výše jejich celkových nabídkových cen bez 

DPH od nejnižší po nejvyšší, a tím bude získáno výsledné pořadí nabídek. 

Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena bez DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude 

nejvýhodnější nabídka vybrána losem. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a 

e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě. Požadavek na 
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a 

dodavatele, název zakázky a číslo zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT – 

výběrové řízení na nákup přenosného digitálního zařízení s možností 

internetového připojení – notebooků včetně příslušenství“. 

Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně svázány v jednom 
celku. Dvě vyhotovení smlouvy budou dodány v odděleném svazku. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 

 Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této výzvy), který bude 
obsahovat 

 kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, statutární orgán, id 
datové schránky, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon. 

 nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně. 

 Splněné požadavky na kvalifikační (může být Čestné prohlášení příloha 
č. 3 této výzvy) a profesní předpoklady dodavatele dle této výzvy. 

 Návrh Smlouvy o dílo podepsanou oprávněnou osobou (viz příloha č. 4 
této výzvy)  

Požadavky na prokázání 

splnění základních způsobilostí 

a profesních způsobilosti 

předpokladů dodavatele 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou 
je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením 
pro veřejné zakázky podle § 87 zákona č. 134/2016 Sb. 

Doklady prokazující základní způsobilost je uchazeč povinen předložit 
nejpozději do lhůty stanovené podání nabídek. Prokázáním základních 
způsobilostí se rozumí odst. 1 § 74 zákona č. 134/2016 Sb., doklady podle § 
75 a profesní způsobilost podle odst. 1 § 77 zákona č. 134/2016 Sb. musí 
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prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem podání nabídky. 

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a 
doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě nabídky na veřejnou zakázku. 

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů vydaný pozorovatelem seznamu, který nahrazuje 
splnění prokázání základní způsobilosti podle § 74 a § 75 zákona č. 134/2016 
Sb. a profesní způsobilosti předpokladů podle odst. 1 § 77 zákona č. 
134/2016 Sb. v rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného 
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 
splnění veřejné zakázky. 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 
§ 74 a § 75 zákona č. 134/2016 Sb. v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokáže splnění kvalifikace. Dodavatel není 
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
písmena f) § 75 zákona č. 134/2016 Sb. 
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. 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil 

všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků 

je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci.  

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu. 

Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena.  

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě-Radvanicích 26. května 2022 Mgr. Hana Ostřanská 
 ředitel školy 
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