
NĚJAKÉ LOGO ŠKOLY?? 

   
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění na dodávku zboží 
 
 

s názvem 

„Pořízení technického vybavení na Pohořské“ 
 

 
 
Název zadavatele: Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková 

organizace 
IČ zadavatele: 60336269 
Sídlo zadavatele: Pohořská 8, 742 35 Odry 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jan Jursík, ředitel školy 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Marcel Vlček, tel.: 604480444, e-mail: 

vlcek.marcel@zsodrypohorska.cz 
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Jan Jursík, tel.: 603965141, e-mail: 

jursik.jan@zsodrypohorska.cz 
 
Výběrové řízení je řešeno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, zadavatel se však v dokumentech odkazuje na vybrané odstavce zákona, 
které je účastník výběrového řízení povinen respektovat.  
 
Tato zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž 
nesplnění povede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
1. Specifikace předmětu plnění: 
 
Předmětem zakázky je dodání 20 ks notebooků včetně instalace softwaru, 1 ks web kamery, 2 ks 
audio portů a 1 ks dokovací stanice pro 20 ks nově pořizovaných notebooků. Všechno pořizované 
zboží musí být nové, nerepasované a nepoužité.  
 
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace – Technická specifikace. 

Pokud zadávací dokumentace a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, nejedná se o preferování či záměrné zvýhodňování těchto a 
diskriminaci ostatních. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky 
nabídku i jiných, rovnocenných řešení a materiálů, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní 
požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí 
prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů. Veškeré použité názvy a výrobky 
v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. 
 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

a) Předpokládaný termín zahájení realizace: 27. 10. 2020 
b) Termín dodání: do 21 dnů od oboustranného podpisu smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 

2020. Dřívější termín dodání je možný. Případná úprava musí odpovídat úpravě v návrhu 
kupní smlouvy. 

c) Místem plnění je: sídlo zadavatele.  
 
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 398.200 Kč bez DPH.  

 
4. Hodnocení nabídek a pravidla pro hodnocení. 

mailto:jursik.jan@zsodrypohorska.cz
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Hodnotícím kritériem je jediné kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %. 
 
Nejlépe bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, která bude nejnižší v rámci všech 
hodnocených nabídek veřejné zakázky. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupně od nejnižší po 
nejvyšší nabídkovou cenu.  
Hodnotící komise vybere nabídku účastníka výběrového řízení, který splňuje všechny podmínky 
účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám, a 
který nabídne nejnižší cenu. 
 
Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková za celý předmět plnění veřejné 
zakázky.  
Nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH uvedenou 
v Krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. V případě rozporu těchto údajů, bude komise 
hodnotit cenu uvedenou v kupní smlouvě. 
 
5. Požadavky na kvalifikaci. 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů: 
 
5.1. Základní způsobilost. 
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin 
účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku 
(podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti), trestné činy hospodářské (zneužití 
informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné 
dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy 
proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech 
veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy 
úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.  

 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň 
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového 
řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka české právnické osoby, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba 
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 
 
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 níž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 
 
Dodavatel prokáže splnění základní kvalifikace předložením čestného prohlášení – zadavatel 
doporučuje použít vzor čestného prohlášení ve formátu přílohy č. 2 zadávací dokumentace. 
 
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmějí být ke dni podání nabídek starší 90 
kalendářních dnů. 
 
5.2. Profesní způsobilost. 
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Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží: 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky,   
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky popsaném v této zadávací dokumentaci. 

Dodavatel předloží požadované doklady v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

6. Zadávací lhůta.  
Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou účastníci výběrového řízení vázáni svými nabídkami na 
dobu 3 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 
 
7. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

 
7.1. Požadavky na formální zpracování nabídky: 
a) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyce budou 

doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě, a to v jednom originále. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení podle výpisu 
z Obchodního rejstříku. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka 
výběrového řízení, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k jeho zastupování. 

b)  Nabídka musí obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
účastníka výběrového řízení. V nabídce bude použit závazný návrh kupní smlouvy uvedený 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 

c)  Součástí nabídky bude vyplněná technická specifikace (viz příloha č. 4) pořizovaného zboží, a to 
včetně uvedení výrobce a dalších technických parametrů, ze které bude patrné splnění požadavků 
zadavatele. 

d) Účastník výběrového řízení sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí a použije krycí list (viz. 
příloha č. 1), jehož součástí je také prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka 
výběrového řízení, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací 
lhůty. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

 
7.2.  Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Do nabídkové ceny budou zahrnuty veškeré náklady, práce, dodávky či související služby, nezbytné 
pro kvalitní dodání zboží, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních). Cena bude také obsahovat 
dodání předmětu plnění včetně instalace všech požadovaných prvků, dopravu předmětu zakázky na 
místo zadavatelem určené včetně jeho předvedení, dodání veškerých dokumentací k požadovaným 
prvkům. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.   
 
Nabídková cena budou uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto 
členění bude uvedena na krycím listu nabídky a také v návrhu kupní smlouvy.  
 
7.3. Obsahové členění nabídky: 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

a) krycí list nabídky obsahující prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
účastníka výběrového řízení, z něhož vyplývá, že bude vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty (viz příloha č. 1), 

b) dokumenty k prokázání základní způsobilosti (viz příloha č. 2), 
c) dokumenty k prokázání profesní způsobilosti, 
d) návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

výběrového řízení (viz příloha č. 3), 
e) vyplněná technická specifikaci (viz příloha č. 4), 
f) seznam poddodavatelů (viz příloha č. 5). V případě, že dodavatel zakázku nebude 

realizovat poddodavateli, doloží tuto skutečnost podepsaným prohlášením.  
 

8. Termín a místo podání nabídek 
 

8.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 10. 2020 v 10:00 hod. 
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8.2. Místem podání nabídek je následující adresa zadavatele: ZŠ Odry, Pohořská 8, příspěvková 

organizace, 742 35 Odry. 

Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech  
PO – 7.00 – 14.00 
ÚT – 7.00 – 14.00 
ST -  7.00 – 14.00 
ČT – 7.00 – 14.00 
PÁ  - 7.00 – 14.00 

vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 
 
Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: Základní škola Odry, 
Pohořská 8, 742 35 Odry, a to před termínem uplynutí lhůty doporučeným dopisem. Dodavatel však v 
tomto případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě 
vlivem poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. Při využití poštovní přepravy či jiné 
doručovací služby je za okamžik podání nabídky považována doba fyzického převzetí obálky na 
adrese zadavatele. 

 
Dodavatel je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat jedno 
vyhotovení. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem účastníka výběrového řízení a zřetelně 
označena nápisem: 
 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Pořízení technického vybavení na Pohořské“ 

 
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a 
bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele uvést v omyl. 
 
9. Obchodní podmínky. 
Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy. Od obchodních podmínek se nelze odchýlit. 
v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena.  

 
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění. 

 
10.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Účastníci výběrového řízení mohou podávat zadavateli písemné dotazy k zadávacím podmínkám. 
Písemné dotazy je možné doručit na adresu: jursik.jan@zsodrypohorska.cz nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
Vysvětlení zadávacích podmínek zveřejní zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
žádosti dle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, 
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. 
Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti. V tomto 
případě, bude vysvětlení a případné související dokumenty zveřejněny ve lhůtě alespoň 4 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
10.2. Prohlídka místa plnění. 
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. S ohledem na předmět plnění, není relevantní.  
 
11. Podíl poddodavatelů. 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve svých nabídkách specifikovali části veřejné zakázky, které 
mají v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedli identifikační údaje každého svého 
poddodavatele (viz příloha č. 5). V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné 
zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto 
skutečnost uvede. Pokud nabídka nebude obsahovat ani jeden z těchto dokumentů má se zato, že 
dodavatel plnění vztahující se k této veřejné zakázce provede bez poddodavatelů.  
 
12. Variantní řešení. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
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13. Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami. 
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami dne 26. 10. 2020 od 10:00 hodin. 
Otevírání obálek s nabídkami nebude veřejné.  
 

14. Práva zadavatele. 
a)  Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
b)  Zadavatel nebude účastníkům výběrového řízení hradit žádné náklady spojené s účastí ve 

výběrovém řízení. 
c) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
d)  Zadavatele je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit až do uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem.  
f)  Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. 
g)  Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 
h)  Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím 
jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

 
V Odrách dne 12. 10. 2020 
 
  
 
 
 
 

 Mgr. Jan Jursík 
            ředitel školy 
 
 
 
PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 

 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

 Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy 

 Příloha č. 4 – Technická specifikace 

 Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 
 

 


