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Výzva k podání nabídek 
 

Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky 

 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 1. 10. 2020 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o. 

Sídlo zadavatele: Za Alejí 1072, 68606 Uherské Hradiště 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Vratislav Brokl, ředitel školy  

Tel.: 724 149 072 

Email: brokl@zszaaleji.cz 

 

IČ zadavatele: 70436177 

DIČ zadavatele: CZ70436177 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Vratislav Brokl, ředitel školy  

Tel.: 724 149 072 

Email: brokl@zszaaleji.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení příjmu: 12. 10. 2020 

Nabídky budou přijímány poštou nebo osobně v každý 

pracovní den od 7:00 do 13:30 na sekretariátě školy. 

Ukončení příjmu: 16. 10. 2020 do 11.00 hodin 

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího 

řízení vyřazeny. 

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze 

podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání 

nabídek.  

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky. 

Podrobný popis předmětu zakázky malého rozsahu je 

uveden v  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, která je 

přílohou této výzvy. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

495 000 Kč bez DPH  

598 950 Kč včetně DPH 

Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu, vedená mimo režim 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Místem dodání bude Základní škola, Za Alejí 1072, p. o. 

Doba plnění je stanovena od 26. 10. do 18. 12. 2020 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Základní škola, Uherské Hradiště, za Alejí 1072, kancelář 

hospodářky školy dveře č. 38 

 

Hodnotící kritéria: Nejvyšší počet dodaných notebooků 
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Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

způsobilosti dodavatele: 

Uchazeči prokáží splnění kvalifikačních předpokladů 

takto: 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci 

daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele. 

 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 dodavatele. 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán (prostá kopie) nebo prostá kopie 

dokladu o oprávnění k podnikání. 

 Čestné prohlášení uchazeče že se žádným 

způsobem nepodílel na přípravě výběrového 

řízení. 

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 (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být podána 

v českém jazyce. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 

mohly hodnotitele uvést v omyl, a bude zajištěna proti 

volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka 

bude předložena ve dvou výtiscích. Součástí nabídky musí 

být podepsaný návrh konkrétní smlouvy o koupi 

vyhotovený v souladu s obchodními podmínkami veřejné 

zakázky, s tím, že bude vylučovat případné odchylné 

ustanovení obchodních podmínek uchazeče. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

1) Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu 

smlouvy s dodavatelem bez udání důvodu toto výběrové 

řízení zrušit. Uchazeči nenáleží žádné náhrady případných 

výdajů spojených s podáním nabídky. 

3) Nabídka bude podána ve dvou originálech. 

Součástí nabídky bude: 

 cenová nabídka dle specifikace zakázky v členění 

bez DPH, výše DPH a s DPH; 
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 řádně podepsaný návrh smlouvy včetně obchodních 

podmínek; 

 čestná prohlášení, kopie dokladů o způsobilosti 

dodavatele ne starší 90 kalendářních dnů od podání 

nabídky. 

4) Nabídka musí být podána v zalepené obálce s označením 

„NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DODÁVKA 

VÝPOČETNÍ TECHNIKY“. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. V době 

vyhlášení zakázky bude k dispozici na webových stránkách 

zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do podpisu smlouvy zrušit (bez udání 

důvodu).  

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou 

uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti, dne 1. října 2020 

 

 

 

 

 

Vratislav Brokl 

ředitel školy 
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