VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní akademie Kroměříž
Se sídlem: Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž
IČO: 63458730
DIČ: CZ63458730
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel školy
Identifikační údaje pověřené osoby:
TIZZI engineering s.r.o.
Se sídlem: Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž
IČO: 05107521
DIČ: CZ05107521
Kontaktní osoba pověřené osoby: Josef Křeháček
Email: projekty@tizzien.cz
Tel: +420 730 126 732
Veřejná zakázka:
„Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT“
Druh zakázky:
Dodávky

1.

PREAMBULE

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“).
Pokud na některých místech této výzvy a výzvy k podání nabídky zadavatel odkazuje na
příslušná ustanovení zákona, jedná se o izolované odkazy návodného charakteru, nikoli o
aplikaci režimu zákona. Zadavatel i dodavateli se budou přiměřeně řídit citovanými
ustanoveními.
Pokud je v této dokumentaci, či jiném dokumentu odkazováno na veřejnou zakázku, pak se
jedná o tuto zakázku malého rozsahu.
Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách výzvy k podání nabídky.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel zadávacího řízení plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech příloh a dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje všechny pokyny, přílohy, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá
spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli
způsobem ovlivnit velikost nebo povahu nabídky nebo provádění díla. Pokud si dodavatel
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nevyjasní včas všechny nejasnosti spojené se zadávacím řízením, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. V úvahu nelze vzít žádnou výhradu dodavatele k
zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce, jakákoliv výhrada znamená okamžité
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele.
V případě, že zadávací podmínky, zejména technické podmínky obsahují 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 za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, umožňuje zadavatel pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.,
Technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na minimální a další
charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávky.
Technické podmínky pro realizaci dodávky jsou uvedeny v technické specifikaci předmětu
veřejné zakázky (příloha č. 4 této výzvy k podání nabídky).
Předmět plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnými právními předpisy ČR, v
souladu s technickými normami, které se na konkrétní dodávky.
Veřejná zakázka je vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu, která je v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávána mimo
režim tohoto zákona a podle Směrnice SM/25/04/17 – Zadávání veřejných zakázek
administrovaných organizacemi kraje.

2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v minimální technické konfiguraci
dle přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky.
Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku uvedenou v příloze č. 3 a přiloží ji k nabídce. Uvede
přitom technické parametry a model nabízeného plnění, přičemž nabízené plnění musí
splňovat minimálně veškeré předepsané technické podmínky stanovené v tabulce. V případě
pochybností je zadavatel oprávněn nechat si předložit vzorek zařízení nebo si ověřit údaje
uvedené účastníkem zadávacího řízení u příslušného výrobce. Pokud se ukáže, že účastník
zadávacího řízení nevyplnil tabulku podle pravdy, bude ze zadávacího řízení vyloučen a jeho
nabídka nebude hodnocena.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky
obsahují přílohy zadávací dokumentace:

Technická specifikace

Návrh smlouvy
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3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 150 000,- Kč s DPH.
Předpokládaná hodnota je zároveň i maximální očekávanou nabídkovou cenou. V případě, že
účastník zadávacího řízení překročí výše uvedenou částku, bude jeho nabídka vyřazena a
účastník bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
Doba dodání: nejpozději do 10 dní ode dne podepsání smlouvy
Místo plnění:
Sídlo zadavatele
5.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávku zboží
v kap. 2 této Výzvy k podání nabídek.
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého
předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle
členění obsaženého v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v
členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou
cenu rovněž dodavatel uvede do „Krycího listu nabídky“. Zadavatel neposkytuje zálohy.
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo
do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou
službu) není přípustná.
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z
přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel jako součást výzvy k podání nabídek předkládá obchodní podmínky. Obchodní
podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu
smlouvy. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž
doplnění text návrhu smlouvy předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky předloží
jako svůj návrh smlouvy.
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Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,
které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.
Dodavatel není oprávněn v návrhu smlouvy, vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou
zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že
účastník má něco doplnit.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka jednat v odpovídajícím
rozsahu. Součástí nabídky budou i doklady prokazující oprávnění této osoby za dodavatele
jednat (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, pověření apod.), postačí prostá kopie
dokladu.
7.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat: 8. 12. 2017 v 9:00
hod.
Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce označené nápisem Veřejná zakázka „Pořízení
zařízení a vybavení v oblasti IT“ - NEOTVÍRAT a adresou účastníka zadávacího řízení v době:
Po-Pá: 7:30-11:30; 12:30-15:00
Místo:
Sídlo zadavatele
8.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné formě, v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude
zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení zadavatele).
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
(doporučení zadavatele).
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku
zadávací dokumentace.
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky (Příloha č. 1),
Obsah nabídky,
Dokumenty pro splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2),
Návrh smlouvy (Příloha č. 3) včetně vyplněné specifikace předmětu plnění (Příloha
č.4)
5. Ostatní informace tvořící nabídku.
Vzor obálky nabídky:
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„Adresa účastníka zadávacího řízení“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT“ - NEOTVÍRAT

„sídlo zadavatele“
9.

KVALIFIKACE

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 prokáže základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona,
 prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona,
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST VE SMYSLU § 74 ZÁKONA SPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, Jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závod. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené
podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
čestného prohlášení (vzor viz příloha č. 2).
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST VE SMYSLU § 77 ZÁKONA SPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ PŘEDLOŽÍ:
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
10. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti ve smyslu ustanovení § 114
odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného
hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše
celkové nabídkové ceny v Kč s DPH, která bude uvedena ve smlouvě.
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11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení výzvy k podání nabídky. Žádost musí
být písemná a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek na e-mail: projekty@tizzien.cz
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení výzvy k podání nabídky i bez
předchozí žádosti dodavatele.
12. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavateli svými nabídkami vázáni.
Zadávací lhůta je stanovena v délce 60 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek.
13. OSTATNÍ















Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného příslibu.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo
odmítnout všechny nabídky.
Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a
zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele bezodkladně po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení
a eventuálně poskytnout informace o průběhu zadávacího řízení podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do
protokolu z jednání) či použít informace či doklady poskytnuté dodavatelem v rámci
nabídky na zakázku malého rozsahu. Dodavateli jsou ve svých nabídkách povinni označit
informace, které považují za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství.
Dodavateli jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako
s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) a s výjimkou
informací zveřejňovaných podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.
Zadavatel předložené nabídky dodavatelů nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zakázky nebo některé z jejích částí, a to písemně a všem účastníkům zakázky shodně.
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14. PŘÍLOHY
Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující dokumenty (Přílohy jsou k dispozici u
pověřené osoby. Pověřená osoba na základě písemné objednávky zašle zájemci kompletní
podklady prostřednictvím e-mailu)
o
o
o
o

příloha č. 1 – Krycí list nabídky
příloha č. 2 – Prohlášení – základní způsobilost (vzor)
příloha č. 3 – Návrh smlouvy
příloha č. 4 – Technická specifikace

V Kroměříži dne 1. 12. 2017

……………………………………………………..
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
ředitel školy
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