Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem,
příspěvková organizace
Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel: 487 851 504, e-mail: info@zsstraz.org

Výzva k podání nabídky,
prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace
Veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka notebooků pro distanční výuku 2020“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková
organizace
Sídlo:
471 27, Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141
IČ:
46750088
Telefon:
487 851 504
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Bedřiška Rychtaříková, telefon: 487 851 504, e-mail: bedriska.rychtarikova@zsstraz.org

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem,
příspěvkovou organizaci.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Následně uvedené hodnoty parametrů požadovaného vybavení jsou minimálně přípustné.
Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští. Licence musí být trvalého
charakteru a musí odpovídat povaze Zadavatele. Pokud se v zadávací dokumentaci či
přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná značení,
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a
uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Dodávka notebooků pro distanční výuku 2020
Položka
Notebook A

Minimální požadavky zadavatele
Počet kusů
o Procesor s passmark skóre min. 4097, displej - 15.6" 20
Full HD, Wide View, matný, LED 1920x1080, paměť
RAM 8GB DDR4, integrovaná grafika UHD se sdílenou
pamětí, M.2 PCIe 256 GB, Wi-Fi Intel Dual Band
Wireless, Bluetooth 5.1, USB 3.2 typu C 1. generace s
rozhraním Display Port 1.2 v alternativním režimu
o Kamera s mikrofonem, čtečka karet, podporuje
operační systém Windows 10 Pro (64bit)
o Posvícená klávesnice s numerickou klávesnicí

Notebook B

Sada nástrojů

o Instalace současného školního SW, instalace SW
balíčku, instalace sady kancelářských nástrojů, včetně
zalicencování, připojení do domény, ke školní síti.
o Procesor passmark skóre min. 6594, displej - 13.3",
LED 1920x1080, paměť RAM 16GB DDR4,
Integrovaná grafika s 3DMark skóre min. 189, SSD
512GB, Wi-Fi 802.11, USB 3.2
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o Webkamera, podporuje operační systém Windows 10
Pro (NBD), podsvícená klávesnice
o textový, tabulkový editor, nástroj na prezentace a
2

poštovní klient, možnost připojení k Cloudové službě
o kompatibilní s notebookem B
Dokovací stanice

o Kompatibilní s notebooky viz výše
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o Podpora více monitorů, napájení a dobíjení
notebooku
o Šířka do 210 mm, výška do 90 mm
o Připojení k notebooku – USB – C 3.2

Set klávesnice a
myši

o Rozšiřující konektory – HDMI, RJ – 45, USB 3.0,
3.1
o Bezdrátové
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o Připojení za pomoci miniaturního USB přijímače
o Bezdrátová klávesnice s nízkým profilem kláves vč.
multimediálních kláves a numerických kláves
o Myš s optickým snímačem
Kancelářský
monitor

o Dvojice tlačítek s prostředním rolovacím kolečkem
o Monitor LCD - 25" LCD - rozlišení QHD, rozlišení
2560×1440, poměr stran 16:9

1

o 5ms, 60Hz, 350cd/m2, 1000:1, HDMI, DisplayPort,
USB-C, sluchátkový výstup
SW balíček

o Nastavitelná výška, antireflexní povrch
o Pro přípravu interaktivních cvičení pro využití při
distanční a smíšené výuce
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o Kompatibilita se soubory s příponou notebooku,
v českém jazyce

Sada
kancelářských
nástrojů

o Nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních
aktivit (hlasování, testování, sdílení přes cloud)
o V českém jazyce, celoživotní licence, funkční na
platformě Windows, elektronická podoba

Předpokládaná cena zakázky je: 490 000 Kč s DPH
Na všechny předměty dodávky požadujeme záruku 36 měsíců.

24

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele - Základní škola a mateřská škola, Stráž
pod Ralskem, příspěvková organizace, Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem, 471 27

Termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění je 19. 10. 2020. Nejzazší termín ukončení plnění je
31. 12. 2020.

Dotazy k zadávací dokumentaci
Prohlídka místa plnění není nutná, proto ji zadavatel neorganizuje.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám
formou písemné žádosti nejpozději do tří pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání
nabídek. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, odešle
zadavatel elektronicky dodatečné informace, včetně původního dotazu, případně související
dokumenty, do dvou pracovních dnů po doručení žádosti uchazečem, všem osloveným
uchazečům, případně je zveřejní shodným způsobem, jako byla zveřejněna zadávací
dokumentace.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dle ustanovení § 86 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)se splnění kvalifikačních předpokladů může prokázat předložením
čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.
Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy.
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
1) prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
2) prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,
3) prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.
Základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) − e) zákona splňuje (vzor viz příloha č. 2 této Výzvy).
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky
závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost v rozsahu:
podle § 77 odst. 1 zákona:
 výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
podle § 77 odst. 2, písm. a)
 dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky.
Pravost a stáří dokladů
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
kopii.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena,
z výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení
zruší.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně. Nabídková
cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k plnění uvedené části veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena
nejvýše přípustná“.
Nabídková cena bude zpracována v členění dle formuláře uvedeného v příloze č. 4 textu
zadávací dokumentace. (U každé položky uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH, cenu v Kč

s DPH a dále uvede celkovou cenu v Kč bez DPH a celkovou cenu s DPH. Nabízené zboží
musí být neinvestičního charakteru.) Tento formulář bude zároveň přílohou č. 1 Kupní
smlouvy.

Platební podmínky
Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti
stanovené dodavatelem, minimálně však 30 dnů a dle těchto obchodních podmínek. Dnem
splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena služby
bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na
faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze
sjednávat pokutu v jiné výši. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a
účetního dokladu ve smyslu příslušných předpisů.

Hodnotící kritéria
Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona vždy ekonomická výhodnost
nabídky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2
zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková
výše nabídkové ceny bez DPH.
Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo
na plnění zakázky a dále v krycím listu rozpočtu s výkazem výměr. Nabídkovou cenou se pro
účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o
dílo.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich
nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná
kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

Obchodní podmínky
Součástí nabídky musí být návrh Kupní smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky
právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč
nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh „Kupní smlouvy“ je přílohou
č. 3 textu výzvy. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být
v rozporu s tímto návrhem „Kupní smlouvy“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Kupní smlouvy“ uvedené.
Pokud podává uchazeč nabídku na více částí, předloží návrh smlouvy pro každou část
samostatně.
Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný
uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za
společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu.
Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného
textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Členění nabídky









Krycí list nabídky
Identifikace uchazeče včetně telefonu, e-mailu, adresy pro doručování písemností, pokud je
rozdílná se sídlem uchazeče
Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů (vzor čestného prohlášení ke splnění
základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
Doklady ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci
Formulář pro technickou specifikaci a členění nabídkové ceny (příloha č. 4 této zadávací
dokumentace)
Další případné informace uchazeče k dodávce
Návrh smlouvy (závazný návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)

Lhůta a místo pro podání nabídek
2. 10. 2020 – 16. 10. 2020, do 12.00 hodin

Místo pro podání nabídek
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem, 471 27
Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele (na sekretariát ředitele v pracovních
dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.) nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídku je nutné podat
tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou
zadavatelem hodnoceny.

Pokyny pro zpracování nabídky
Označení nabídky
Nabídka bude v jednom originále v jedné uzavřené obálce označené:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„DODÁVKA NOTEBOOKŮ PRO DISTANČNÍ VÝUKU 2020“
NEOTEVÍRAT!

Součástí předložené písemné nabídky musí být nabídka včetně návrhu smlouvy též
v elektronické podobě ve formátu DOC.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci.

Úprava nabídky
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty, či jiné úpravy, nabídka musí být
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku
s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Bude-li nabídka obsahovat
přílohy (fotografie, prospekty), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za
vlastní nabídkou uchazeče.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro
podání nabídek,
 požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
 ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je
opatřovat také sám
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v
registru smluv na webových stránkách objednatele.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,
nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení
se k ní nepřihlíží.
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit
výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.
Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli
úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.
Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.
V případě, že Výzva a její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a
specifická označení zboží, materiálů či technických zařízení, umožňuje zadavatel pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí účastníkovi.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky
analogicky dle § 122 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá
zadávacím podmínkám.
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