
Veřejná zakázka – dodávka a montáž jazykové učebny pro ZŠ Broumovská 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

 

Název zadavatele: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace  

Sídlo: Broumovská 847/7, Liberec 6, 46001  

IČ zadavatele: 65642368  

Telefon: 482710876  

Web www.zsbroumovska.cz  

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:   

Jméno Mgr. Martin Mikuš  

Funkce ředitel školy  

Kontaktní osoba zadavatele:   

Jméno Mgr. Martin Mikuš  

E-mail reditel@zsbroumovska.cz  

Telefon 733619032  

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií do prostoru jazykové učebny, 

včetně dodávky vestavného a pro účely instalace těchto technologií určeného mobiliáře, jakož 

i provedení nezbytných a s dodávkou a montáží souvisejících prací. Blíže je předmět veřejné 

zakázky specifikován v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 

zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“.  

 

Celková předpokládaná cena zakázky je: 1 390 000,- Kč bez DPH (1 681 900,- Kč vč. 

DPH). 

 

 

2.1 Vymezení předmětu dodávky 

Zadavatel má značný zájmem na tom, aby v rámci realizace veřejné zakázky byly dodávány 

kvalitní výrobky a materiály, zadavatel v zadávacích podmínkách stanovuje minimální 

požadovaný standard předmětu plnění.  

 

Hodnoty parametrů uvedené v Příloze č.2 zadávací dokumentace jsou minimálně přípustné. 

Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští. 

 

Pokud se v zadávací dokumentaci či přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků 

nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se 

o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky 

a kvalitativně srovnatelné řešení. 

 

Zadavatel dále požaduje, aby účastník v rámci nabídky vyplnil přílohu č. 4 zadávací 

dokumentace „Technické podmínky“, tyto technické podmínky obsahují seznam funkcionalit 

k jazykové učebně, které musí systém, jež je předmětem plnění, splnit. Dodavatel do sloupce 

Splňuje ANO/NE vyplní ke každé funkcionalitě, zda jím nabízené plnění tuto funkcionalitu 

splňuje (ANO) nebo nesplňuje (NE), zadavatel upozorňuje, že pokud dodavatel alespoň u 

jedné funkcionality uvede, že jím nabízené plnění tuto funkcionalitu nesplňuje, může být 

nabídka takového dodavatele vyloučena, pokud dodavatel byť u jedné funkcionality neuvede 



ani ANO (nabízené plnění funkcionalitu splňuje) ani NE (nabízené plnění funkcionalitu 

nesplňuje), může být nabídka tohoto dodavatele vyloučena, pokud dodavatel uvede u 

konkrétní funkcionality ANO a zadavatel zjistí, že jím nabízené plnění tuto funkcionalitu 

nesplňuje, může být nabídka tohoto dodavatele vyloučena. 

 
Součástí dodávky je doprava, instalace a poskytnutí ostatních služeb spočívajících v uvedení do 

provozu pořizovaného zboží v místě k tomu vymezeném zadavatelem (v místě plnění zakázky). 

 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele: Broumovská 847/7, Liberec 6, 46001 

 

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předpokládaný termín zahájení plnění : nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy 

Nejzazší termín ukončení plnění : předpoklad do 31. 7. 2018 

 

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro celkové plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty 

veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena 

nejvýše přípustná“.  

 

Uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH a cenu s DPH za jednotlivá plnění dle položek v rozsahu 

tabulky uvedené v příloze č. 2 Výkaz výměr (tato tabulka bude přílohou č. 1 kupní 

smlouvy). 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním 

předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

 

Celková nabídková cena bude 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. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu (viz příloha 

č. 3) nabídky. 

Nabídková cena nesmí překročit částku 1 390 000,- Kč bez DPH (1 681 900,- Kč vč. 

DPH), její překročení může být důvodem k vyřazení nabídky. 

Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 

Uchazeč je povinen doložit Čestné prohlášení o splnění kvalifikace viz příloha č. 1. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který dále předloží výpis z obchodního 

rejstříku či výpisu z živnostenského rejstříku ( v prosté kopii ) 

 

 

7.      ČLENĚNÍ NABÍDKY 

1) Nabídka uchazeče – krycí list (viz příloha č. 3) s nabízenou cenou, včetně 

identifikačních údajů uchazeče, telefonu, e-mailu, adresy pro doručování písemností, 

pokud je rozdílná se sídlem uchazeče apod. 

2) Čestné prohlášení, dle bodu 6 (viz příloha č. 1) 

3) Doklady k prokázání kvalifikace, dle bodu 6 



4) Rozpis položkových cen bez DPH a s DPH (dle bodu 5 této výzvy a v rozsahu dle 

přílohy č. 2 této výzvy Výkaz výměr) 

5) Vyplněné Technické podmínky dle bodu 2.1 (viz příloha č. 4) 

6) Další případné informace uchazeče k dodávce 

7) Podepsaný návrh Kupní smlouvy (příloha č. 5)  

 

 

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Lhůta pro podání nabídek 

končí dne : 25. 4. 2018 

v 11.00 hod 

   

 

Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele (do kanceláře sekretariátu – kancelář, 

v pracovní dny od 8:00-15:00 hod.), poštou na adresu zadavatele. Nabídku je nutné podat tak, 

aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena. Nabídky, které budou 

zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem 

hodnoceny. 

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v 

tištěné podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy. Všechny listy nabídky včetně příloh by 

měly být v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. 

 

Doporučený vzor popisu obálky: 

 

! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! ! 

před termínem otevírání obálek 

NABÍDKA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

Zadavatel provede po otevření obálek s nabídkami hodnocení nabídek a následně posoudí 

nejvhodnější nabídku. Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány 

v souladu se zadávacími podmínkami. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, 

může být účastník vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. 

 

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí zadavatel písemnou zprávu. 

 

 

 

 Mgr. Martin Mikuš 

 ředitel školy 
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