Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice
Tišnovská 362
679 23 Lomnice

Výzva k podání nabídky
na zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
„IT vybavení počítačové učebny“
Název zakázky:

Předmět zakázky
(služba, dodávka nebo
stavební práce):
Datum vyhlášení
zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Dodávka
9.2.2022

Název / obchodní firma Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola
zadavatele:
Lomnice
Sídlo zadavatele:

Tišnovská 362, 679 23 Lomnice

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele

Mgr. Helena Hegarová

IČ zadavatele:

62072951

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Josef Hanák
777 693 997
josef.hanak@lomnice.cz

Lhůta pro podávání
nabídek:

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele
nejpozději do 11:00 hodin dne 24.2.2022

Místo pro podávání
nabídek:
Popis předmětu
zakázky:
Předpokládaná
hodnota zakázky v Kč
(s DPH):

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola
Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
Předmětem zakázky je zajištění dodávky IT vybavení a interaktivní
tabule dle projektu IROP Rekonstrukce počítačové učebny
735.000,-Kč

Záruční podmínky:

Minimální záruční doba je uvedena ve slepém rozpočtu u
jednotlivých komponent

Termín plnění:

Termín plnění: 02/2022 – 4.4.2022

Místo plnění / dodání /
převzetí plnění:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola
Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
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Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně
vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může
Pravidla pro vysvětlení zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle
zadávacích podmínek vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v
předchozí větě.
Zadavatel požaduje prokázání potřebných oprávnění vztahujících se
k předmětu zakázky předložením:
1) Základní způsobilost - Dodavatel prokáže splnění základní
způsobilosti předložením podepsaného písemného čestného
prohlášení dle vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace.
2) Profesní způsobilost –
Výpisu z obchodního rejstříku, případně z jiné obdobné
evidence, pokud je uchazeč v ní zapsán, postačuje předložení
prosté kopie.

Prokázání kvalifikace:

Dokladu prokazujícího příslušné oprávnění či licenci (výpis
z živnost. rejstříku) k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu této veřejné zakázky. Postačuje předložení prosté
kopie.
3) Technická kvalifikace –
Předložení seznamu významných dodávek za poslední 3 roky
týkající se předmětu plnění. Seznam bude obsahovat název
zakázky, jméno a kontakt na objednatele, dobu realizace,
finanční objem v Kč a popis rozsahu plnění.
Minimální úroveň kvalifikace - 2 dodávky, u kterých činil finanční
objem minimálně 250.000 Kč s DPH

Platnost nabídky (zadávací lhůta)
Platnost nabídky
zadávací lhůta:

Hodnotící kritéria:

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán 30 dnů od
skončení lhůty pro podání nabídek zadavateli, případně do
podpisu smlouvy.
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek bude
ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena.
Hodnocení obdržených nabídek bude prováděno dle ceny bez
DPH.

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:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud uchazeč předloží nabídku ve formě Smlouvy o dílo, která
bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk
nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Obchodní podmínky,
požadované základní
náležitosti smlouvy:

Obchodní podmínky
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Obchodní podmínky, jakož i další podmínky stanovené
zadavatelem jsou uvedeny v této výzvě a v Návrhu smlouvy o
dílo.
Návrh smlouvy
Uchazeč předloží písemně Návrh smlouvy o dílo dle přílohy.
Smlouva bude součástí nabídky a bude podepsána osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Závaznost návrhu smlouvy
Návrh smlouvy o dílo vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu.
Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu
smlouvy včetně nabídnuté ceny dále jednat a vyžadovat jeho
úpravu, doplnění nebo změnu, především zejména v návaznosti
na okolnosti, které nemohl zadavatel předvídat.
Náležitosti návrhu smlouvy o dílo, které doplní uchazeč:
- Identifikační údaje uchazeče
- Cenu bez DPH, DPH, cena včetně DPH (příp. informaci, že
dodavatel není plátcem DPH)
- Rekapitulace nákladů stavby – položkový rozpočet

Podání nabídky:

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě
v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky
„IT vybavení počítačové učebny“
a nápisem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být také uvedena
zpáteční adresa uchazeče.
Obsah a způsob podání nabídky:
Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele ve shora
stanoveném termínu a musí obsahovat:
1. Doklady k prokázání kvalifikace
- základní způsobilost – čestné prohlášení dle vzoru

Požadavky na
zpracování a obsah
nabídky:

-

profesní způsobilost - výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
(prosté kopie)

-

technickou způsobilost – seznam významných dodávek

2. Návrh smlouvy dílo
3. Vyplněný položkový rozpočet – výkaz výměr
Nabídka a návrh smlouvy o dílo musí obsahovat datum
vyhotovení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.
•
Ostatní podmínky:

•
•
•

Vyzvaný zájemce (dodavatel) může podat pouze jednu
samostatnou nabídku.
Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
Náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení
zadavatel nehradí.
Nabídka nebude uchazeči vrácena.
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•

Podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uchazeč
souhlasí se zadávacími a obchodními podmínkami
zadávacího řízení.
Zadávací řízení může být zadavatelem kdykoli zrušeno bez
udání důvodu.
•
Zadávací řízení se řídí:

Přílohy:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu §
27 zákona čís. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů. Zadavatel není povinen
zadávat veřejnou zakázku postupy podle tohoto zákona.

1x výkaz výměr
1x základní způsobilost
1x návrh smlouvy o dílo

Digitálně podepsal

Mgr. Helena Mgr. Helena Hegarová
2022.02.08
Hegarová Datum:
21:29:57 +01'00'
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