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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na 

středních školách v Jihomoravském kraji 

Název veřejné zakázky: Nákup robotických stavebnic a ovládacího SW 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

1. 11. 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463, 

příspěvková organizace  

Sídlo zadavatele: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Romana Pernicová, ředitelka  

telefon: 516 490 610  

email: reditel@spsjedovnice.cz 

IČ zadavatele: 62073087 

DIČ zadavatele: CZ62073087 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Miloš Šebela, zástupce ředitele  

telefon: 516 490 606  

email: zastupce1@spsjedovnice.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení lhůty pro podání nabídek: 2. 11. 2013  

Lhůta po podání nabídek končí dne 12. 11. 2013 v 24:00 

hod. 

 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí 

nabídky zadavatelem (nikoli den předání k poštovní nebo 

jiné přepravě).  

 

Nabídky doručeny po tomto termínu nebudou předmětem 

hodnocení. 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 11. 2013 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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v 7:00 v sídle zadavatele Na Větřáku 463, 679 06 

Jedovnice, místnost č. A 308, 3. patro. 

 

Uchazeči jsou vázáni nabídkami po dobu 120 kalendářních 

dnů ode dne následujícího po dni skončení lhůty pro podání 

nabídek. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks robotických 

stavebnic a 2 ks ovládacího softwaru pro realizaci 

klíčových aktivit projektu 

Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací 

dokumentaci  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 302 462,40 

Kč bez DPH, tedy 366 000 Kč s DPH. 

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň stanovena jako 

maximální a nejvýše přípustná a maximální nabídková cena 

a nemůže být v nabídce uchazeče překročena.  

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

V rámci tohoto výběrového řízení je však zadavatel 

v souladu s § 18 odst. 5 zákona povinen dodržet zásady 

uvedené v § 6 zákona. 

Pokud tato výzva nebo zadávací dokumentace obsahuje 

odkazy na ustanovení zákona, použijí se tato ustanovení 

přiměřeně. 

Postup výběrového řízení se dále řídí pravidly OP VK 

upravenými v Příručce pro žadatele a příjemce 1.5 OP VK 

verze č.3, příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK 

verze č.7 

 

 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky do 14 

dnů po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  

 

 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místem plnění bude sídlo zadavatele.  

 

Nabídka bude doručena v uzavřené, neporušené obálce, 

zabezpečené proti manipulaci. 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena  

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

K prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč 

doloží následující dokumenty (dokumenty nesmí být k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
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kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů): 

- čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke 

spotřební dani, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště v originále,  

- čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 

nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště v originále. 

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč 

doloží následující dokumenty (dokumenty nesmí být k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů): 

- prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu zakázky (tzn. živnostenské oprávnění), 

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je 

v něm zapsán) či jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán.  

Požadavky k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba uchazeče ve věci 

veřejné zakázky, její telefon a e-mailová adresa. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 1 

originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče a v jedné kopii.  

 

Elektronické podání nabídky není povoleno.  

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Přílohou této Výzvy je samostatná Zadávací dokumentace, 

ve které jsou uvedeny zpřesňující a doplňující informace a 

požadavky. 

Celková nabídková cena za předmět plnění bude v návrhu 

smlouvy absolutní částkou v české měně v členění na cenu 

celkem bez DPH v Kč, výši DPH v %, výši DPH v Kč a 

cenu celkem včetně DPH v Kč v návrhu kupní smlouvy. 

Bližší specifikace požadavků zadavatele na způsob 

zpracování nabídkové ceny je uvedena v zadávací 

dokumentaci.  

Součástí nabídky bude písemně vypracovaný návrh 

smlouvy. Doložená smlouva musí obsahovat minimální 
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náležitosti stanovené v Příručce v čl. 7.4.7. 

* Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce.  

* Ceny budou vyjádřeny v Kč.  

* Jednotlivé listy celé nabídky budou číslovány a budou 

pevně svázány.  

 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí umožnit všem 

subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu 

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

* Dodavatel může při plnění zakázky využít subdodavatele.  

* Zakázka nepřipouští varianty nabídek.  

* Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty 

pro podání nabídek  
V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní 

podmínky výběrového řízení (např. změní se termín dodání, 

změní se parametr požadovaného plnění apod.), musí 

zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto 

změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno 

oznámení o zahájení výběrového řízení.  

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně 

podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď 

i se zněním původního dotazu všem zájemcům, nejpozději 

do 4 pracovních dnů a současně je povinen a dodatečné 

informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem 

uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít 

stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o 

zahájení výběrového řízení).  

V případě takové změny podmínek výběrového řízení, 

která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí 

zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od 

okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro 

podání nabídek.  

Veškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn 

zadávacích podmínek) musí být všem potenciálním 

dodavatelům poskytnuty současně, případně podle 

charakteru informace musí být přiměřeně prodloužena lhůta 

k podání nabídky. V případě, že se v průběhu lhůty pro 

podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, 

zadavatel tuto změnu sdělí všem zájemcům a dále tuto 
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změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno 

oznámení o zahájení výběrového řízení. 

Při podávání odpovědí na dotaz uchazeče ohledně 

podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď 

i se zněním původního dotazu všem zájemcům, a to 

nejpozději do 4 pracovních dnů a současně je povinen toto 

uveřejnit stejným způsobem jako oznámení o zahájení 

výběrového řízení. Podle charakteru informace musí být 

přiměřeně prodloužena lhůta k podání nabídky. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této Výzvy a 

bude dodána společně s Výzvou, jako její příloha. 

Dokumenty jsou dostupné na www.msmt.cz a na 

www.spsjedovnice.cz. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

 

___________________________ 

Střední průmyslová škola, Jedovnice 
Ing. Romana Pernicová, ředitelka 

osoba oprávněná jednat za zadavatele 

http://www.msmt.cz/

