
 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
v souladu se směrnicí Města Frýdlant „Zásady pro zadávání veřejných zakázek“ 

 
ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „ZZVZ“) 
 
 

Název veřejné zakázky: 

„Dodávka tabletů, výukových pomůcek a příslušenství“ 
v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní 

ose 3 OP;  
 

Název projektu „Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II“ 

Zadavatel 

Název: 
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola 
Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 

Se sídlem: Purkyňova 510, Frýdlant 464 01 

IČO: 63154617 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

Telefon, fax: +420 482 312 197 

E-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz 

 

 

1. Vymezení veřejné zakázky a její specifikace 

Realizace veřejné zakázky je rozdělena na tři části: 
1) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Dům dětí a mládeže 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks tabletů včetně nabíjecí stanice na pracoviště DDM, Mládeže 
907, 464 01 Frýdlant. Konkrétní informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Součástí dodávky je 
uvedení přístrojů a pomůcek do provozu a poskytnutí technického a aplikačního zaškolení uživatelů v místě 
plnění. 
 
2) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Pracoviště ZŠ Husova 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks tabletů včetně nabíjecí stanice na pracoviště ZŠ Husova 344, 
464 01 Frýdlant. Konkrétní informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Součástí dodávky je uvedení 
přístrojů a pomůcek do provozu a poskytnutí technického a aplikačního zaškolení uživatelů v místě plnění. 
 
3) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice a dalšího výukového vybavení – Pracoviště MŠ Sídlištní  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks tabletů včetně nabíjecí stanice, diagnostického nástroje, 
výukové sady a výukového scénáře včetně zaškolení na pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant. Konkrétní 
informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Součástí dodávky je uvedení přístrojů a pomůcek do 
provozu a poskytnutí technického a aplikačního zaškolení uživatelů v místě plnění. 
 
Podrobné informace o předmětu plnění všech tří částí veřejné zakázky obsahuje technická specifikace 
předmětu plnění, která je uvedena v příloze č. 3 „Technická specifikace“. 
 



 

Uchazeč je povinen tento formulář vyplnit ve sloupcích s názvem „Nabídka uchazeče“ (žlutě vyznačeno) 
způsobem, který jednoznačně deklaruje splnění všech požadovaných parametrů. Přestože je technická 
specifikace rozčleněna na tři části, zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení podal jednu nabídku 
na všechny tři části dohromady. 
 
Dodávka tabletů bude realizována v souladu s platnými zákony v ČR a dle ČSN a v souladu s obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.  
 
Dodávka všech 3 částí veřejné zakázky bude realizována nejpozději do 3 týdnů ode dne uzavření kupní 
smlouvy (předpoklad podpisu kupní smlouvy je září 2019). 
 
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí: 

1) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Dům dětí a mládeže 

Celková přepokládaná hodnota činí 158.000,- Kč bez DPH 

2) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Pracoviště ZŠ Husova 

Celková přepokládaná hodnota činí 71.100,- Kč bez DPH 

3) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice a dalšího výukového vybavení – Pracoviště MŠ 

Sídlištní 

Celková přepokládaná hodnota činí 75.840,- Kč bez DPH 

Celková přepokládaná hodnota za 1., 2., a 3. část veřejné zakázky činí 304.940,- Kč bez DPH. 

 
Zadavatel požaduje minimální záruku na tablety ve výši 24 měsíců.  
 
 

Místo plnění zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je:  

1) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Dům dětí a mládeže 

pracoviště Domu dětí a mládeže, Mládeže 907, 464 01 Frýdlant – Liberecký kraj 

2) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice – Pracoviště ZŠ Husova 

pracoviště ZŠ Husova 344, 464 01 Frýdlant – Liberecký kraj 

3) Dodávka tabletů včetně nabíjecí stanice a dalšího výukového vybavení – Pracoviště MŠ Sídlištní, 

Sídlištní 1228, 464 01 Frýdlant – Liberecký kraj 

 

2. Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů: 

 
1. Základní kvalifikační předpoklady 

 

čestné prohlášení (viz vzor – příloha č. 2), které musí být podepsáno oprávněnou osobou uchazeče 
(dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán) a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie zmocnění této 
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace 

2. Profesní kvalifikační předpoklady 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Postačí předložit kopii dokladu ne starší než 90 kalendářních dnů. Doklad 
bude předložen v českém jazyce. Jedná-li se o cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit úředně 



 

ověřeným překladem do českého jazyka (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu 
nebo ověřené kopie dokladu před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, 

 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který odpovídá 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. Postačí předložit kopii dokladu. Doklad bude předložen v českém jazyce. Jedná-li se o 
cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit úředně ověřeným překladem do českého jazyka 
(povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu před 
uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, 

 
 

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů 
využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. 
 
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče 
v rozsahu v něm uvedených údajů. 

Nabídky uchazečů, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, budou vyřazeny. 
 
 

 
3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Nabídka musí obsahovat: 

 vyplněný krycí list nabídky ve všech položkách a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (dle výpisu 

z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán) – viz příloha č. 1 

 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz příloha č. 2 

 doplněnou technickou specifikaci – viz příloha č. 3 

 vyplněný položkový rozpočet – viz příloha č. 4 

 prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle předcházející kapitoly. 

 

4. Hodnocení nabídek 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány 
v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 
bez DPH. 
 
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí 
nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto Výzvou, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková 
cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková 
cena včetně DPH.  



 

 
Nabídková cena bude zpracována formou ocenění Položkového rozpočtu (viz. příloha č. 4 této Výzvy) 
a v souladu s minimálními požadavky uvedenými v Technické specifikaci (viz. Příloha č. 3 této Výzvy) 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s pořízením požadovaných notebooků včetně 
všech dokladů.  

 

6. Obchodní podmínky 

Kupní smlouva bude uzavřena s vítězným dodavatelem a návrh smlouvy bude předložen po ukončení 
výběrového řízení. 

Kupní smlouva bude mj. obsahovat: 
- označení smluvních stran vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny, 
- specifikace předmětu smlouvy  
- lhůta pro dodání tabletů v souladu s článkem 1. této smlouvy (3 týdny) a místo dodání, 
- celková cena dle článku 5. Výzvy 
- min. platební a obchodní podmínky v souladu s tímto článkem, viz. níže. 
- přílohou smlouvy bude formulář Technická specifikace (příloha č. 3 této výzvy), Položkový 

rozpočet (příloha č. 4 této výzvy) 

 

 V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek, má uchazeč možnost si tyto 
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 
 
Minimální obchodní a platební podmínky: 

 Zadavatel neposkytuje zálohy; 

 Dodavatel bude zadavateli fakturovat dodávku tabletů jednou fakturou při předání kompletního 
předmětu veřejné zakázky vč. všech dokladů; 

 Splatnost daňového dokladu bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli; 

 Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů; 

 Záruka na dílo bude poskytnuta dodavatelem v délce min. 24 měsíců; 

 Sankce za prodlení s termínem dodání předmětu plnění ze strany dodavatele je stanovena min. na 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

 Při prodlení zadavatele se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02 % z 
dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 DPH bude účtována dle sazby této daně platné v době zdanitelné plnění; 

 Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí formou 
předávacího protokolu. 

 

7. Další podmínky zadavatele 

 Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky „Výzvy pro podání nabídky“ 
z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. Nabídky uchazečů, kteří nesplní 
kvalifikační předpoklady, budou vyřazeny. Nabídky podané uchazeči zůstávají vlastnictvím zadavatele. 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce, předložena v tištěné formě v 1 vyhotovení (1 originál). 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 
v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a zabezpečena proti 



 

manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude 
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do termínu uzavření smlouvy s uchazečem s nejvýhodnější 
nabídkou. 

 Dodavatel může podat v poptávkovém řízení pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více 
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

 Informace o výsledku zadávacího řízení bude po schválení RM Frýdlant zaslána vítěznému uchazeči a 
ostatním zúčastněným uchazečům. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a 
skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky, právo 
zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu 
se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů 
spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.  

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a z další 
účasti v poptávkovém řízení. 

 
 

8. Podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí: v pátek 23. srpna 2019 do 10:00 hodin. 

 
Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na adresu zadavatele na sekretariát 
Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřská školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové 
organizace, Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 14:30 hodin. Nabídka 
bude zadavateli předložena v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka – „Dodávka 
tabletů, výukových pomůcek a příslušenství“. 

 

 

Ve Frýdlantu dne 25 července 2019 

 

 

 
 

 ---------------------------------------------- 
           Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

                                                                         ředitel školy 
 
 

Přílohy výzvy:  
1) Vzor krycího listu nabídky  
2) Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti  
3) Technická specifikace  
4) Položkový rozpočet  


