Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu
z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT
ČR

Zadávací dokumentace
1. Název zakázky:

Dodávka č.2 pro projekt OP VK 1.4 46773355
Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Sídlo: U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
IČO: 46773355
Statutární zástupce: Mgr.Aranka Klupáková
Kontaktní osoby : Mgr.Aranka Klupáková, tel. 416 596 018, mob. 724 851 625
Ing. Lenka Reinhartová, tel. 416 596 018
Profil zadavatele : www.zstrebivlice.wbs.cz

Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je veřejná zakázka na dodávku řešení
interaktivní výuky na 1.stupni ZŠ.
Termín plnění : 31.3.2011. Místo plnění : ZŠ Třebívlice, Komenského náměstí 19.
Požadováno 1 pracoviště interaktivní výuky: dodávka 1 PC sestavy (možno repas),
projektoru, projekční tabule, SW, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu ZŠ.
Předpokládaná nejvyšší celková hodnota zakázky je 47 000Kč bez DPH.
Základní podmínkou je kompatibilita s běžně dostupnými školními výukovými SW.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky. Nabídková cena bude uvedena
v Kč v tomto členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Místo a datum pro podání nabídky:
Nabídka bude podána v českém jazyce v listinné podobě v podatelně zadavatele ZŠ a MŠ
Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice nebo zaslána doporučeně na tutéž adresu.
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Jiřina Urbanová, tel. 416 596 018.
Nabídky budou přijímány od 10.1.2011 8.00 hod. do 24.1.2011 14.00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami:
Datum: 25.1.2011 v 10.00 hod.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
-

prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením
uchazeče – viz. příloha č.1 této zadávací dokumentace

-

prohlášení zájemce o jeho ekonomické a finanční situaci za rok 2010

-

originál či ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů k datu podání
nabídky, ŽL nebo jiný evidenční doklad

Kritérium pro zadání zakázky:

-

ekonomická výhodnost nabídky určená dle dílčích kritérií a jejich váhy :

1. nabídková cena v Kč (bez DPH) – váha 50%
2. technická úroveň nabízeného vybavení – váha 40%
3. záruční a pozáruční servis, dodatkové služby – váha10%
Obsah nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originále) v písemné formě a v českém
jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Nabídky musí být podepsány právně závazným způsobem.
Všechny nabídky musejí být doručeny do 24.1.2011 do13.00 hodin na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
U Zámku 7
411 15 Třebívlice

Obálka bude označena nápisem „ Interaktivní výuka – NEOTVÍRAT“
Nabídky musejí být odeslány doporučeným dopisem s potvrzením příjmu nebo osobně
doručeny proti potvrzení o příjmu.
Nabídky budou zpracovány s jednotným uvedeným členěním:
1. Přesný název a adresa uchazeče. Jméno odpovědného zástupce, telefonní, e-mailové,
popř. jiné spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s uvedenými podmínkami.
4. Položkový rozpočet včetně specifikací použitých HW a SW.
5. Návrh smlouvy se zadavatelem na předmět plnění zakázky včetně termínu plnění,
způsobu fakturace, záruční doby a sankcí).
Platební podmínky:
Úhrada (bezhotovostní) za dodávku bude řešena formou úhrad na základě vystavených faktur.
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu nelze překročit.
Zadání části VZ jiným osobám:
Nelze předávat.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů
- výzvu na zakázku zrušit
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky
Námitky:
Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení
zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Do doby
doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu či zrušit
zadávací řízení.
Seznam příloh:
1) Čestné prohlášení
V Třebívlicích dne 9.1.2011

…………………………………………..

zadavatel

Příloha č.1
veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka č.2 pro projekt OP VK 1.4 46773355
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že
dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační
složky dodavatele:
obchodní firma / název / jméno a příjmení:
…………………...………………………………………...…………,
adresa sídla / místa bydliště:
..………………………………………………………………………………………,
IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:
a) dodavatel 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, přijímání úplatku, podplácení,
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;
b) dodavatel 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;
c) dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil skutkovou podstatu jednání
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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) dodavatel není v likvidaci;
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na území České republiky
ani v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění na
území České republiky ani v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti na území České republiky ani v zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………

………………………………………………………
Podpis dodavatele

