Oznámení a zadávací dokumentace obsahující zadávací
podmínky
pro zakázku zadávanou dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Na tuto veřejnou zakázku se nevztahují pravidla pro průběh zadávacího řízení dle zákona,
pokud se v zadávací dokumentaci objeví odkaz na tento zákon, je tomu tak z důvodu lepší
specifikace požadavků zadavatele.
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce):
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

SMO - Vzdělávání a talentmanagement
Talentmanagement a systematický rozvoj žáků
základních a středních školách
Virtuální realita pro technické a přírodovědné předměty

v

dodávka
7. 6. 2022
Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková
organizace
Srbská 450/2, 70030 Ostrava
Mgr. Robert Kecskés

70631778
Mgr. Robert Kecskés,
+420 596 737 461
r.kecskes@zs-srbska.cz
Lhůta pro zahájení příjmu nabídek začíná běžet dnem
vyhlášení 7. 6. 2022.
Zadavatel stanovuje lhůtu
kalendářních dnů.

pro podání

nabídek 10

Místo pro podání nabídek:
Srbská 450/2, 70030 Ostrava
(osobní předání vždy v časovém rozmezí 8:00 - 11:00 a
13:00 - 15:00, poslední den lhůty jen do 10:00)
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro virtuální
realitu včetně školení a příslušenstvím.
Zakázku tvoří 20 VR headsetů s příslušenstvím (aplikace,
obal) a školení. Zakázka je pro potřeby realizace projektu
statutárního města Ostravy oblast vzdělávání a
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talentmanagementu. Podrobná specifikace je uvedena v
příloze č. 2 (02_ Specifikace_předmětu zakázky), která je
nedílnou součástí výzvy. Všechny dílčí nákupy uvedené
v předešlé větě, které jsou předmětem plnění, spolu
souvisí a na sebe navazují. Z důvodu kompatibility a
záruky návaznosti tvoří jednu zakázku.
Z důvodu nákupu pouze neinvestičních předmětů nesmí být
jednotková cena bez DPH u všech položek vyšší než
33.057,- Kč.
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
269.835,- Kč bez DPH (326.500,- Kč včetně DPH)

Lhůta pro dodání (zpracování Lhůta pro dodání zakázky: 14 dní od podpisu kupní
veřejné zakázky)/ časový
smlouvy
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Místo dodání: sídlo zadavatele (Srbská 450, 70030
Ostrava)
Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:

Místo dodání/převzetí plnění: sídlo zadavatele (Srbská
450, 70030 Ostrava)
•

Nejnižší nabídková cena v Kč (včetně DPH) - 100 %

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v
Kč vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy za celý předmět
zakázky Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na
provedení předmětu zakázky.

Základní způsobilost:

1. Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
podáním nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá 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) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku
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podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat
•tato právnická osoba,
•každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
•osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
•zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
•české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1
písm. a) splňovat osoby uvedené
v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve
vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad,
že jeoprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují.
Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud
právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.

Doklady o kvalifikaci:

Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů k
prokázání základní způsobilosti čestným prohlášením (viz
příloha č. 4 této výzvy), u profesní způsobilosti předložením
prosté kopie příslušných dokladů.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
dokumenty dle zákona.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Každý uchazeč je povinen ve své nabídce uvést kontaktní
osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu. Tento údaj vyplní do závazného vzoru přílohy č. 3
(03_Kryci_list_nabidky_), která je nedílnou součástí výzvy.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude
předložena v jednom vyhotovení v originále, v písemné
formě, v českém jazyce. Nabídka bude zajištěna proti volné
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zpracování smlouvy
dodavatelem):

manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Uchazeč seřadí
jednotlivé dokumenty a části nabídky podle tohoto
seznamu:
1. Krycí list nabídky (vyplněný závazný formulář)
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (vyplněný
závazný formulář)
3. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
4. Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
5. Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče (vyplněný závazný vzor)
6. Položkový rozpočet (vyplněný závazný formulář)
Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce,
označené:
a. nápisem „NEOTVÍRAT – VŘ“,
b. adresou sídla zadavatele,
c. adresou a IČ uchazeče,
d. obálka musí být zabezpečena tak, aby ji nebylo možné
bez porušení otevřít před otevíráním obálek.
Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí v
místě zadavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky
budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do
seznamu doručených a přijatých nabídek, včetně uvedení
data a času přijetí.

Požadavek na zpracování
Nabídková cena je cenou za kompletní plnění veřejné
nabídky a způsob zpracování zakázky v Kč vč. DPH.
nabídkové ceny:
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v českých korunách.
Uchazeč podrobně specifikuje dodané zboží a ocení
položky uvedené v příloze č. 5 (05_Polozkovy_rozpocet_).
Nabídková cena bude přenesena do formuláře „Krycí list
nabídky“ v příslušném členění:
- cena nabídková celkem v Kč včetně DPH.
Pokud uchazeč není plátce DPH, uvede pouze nabídkovou
cenu celkem v Kč vč. DPH.
Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré nutné a související
náklady, spojené s řádnou a úplnou realizací veřejné
zakázky (včetně např. záruky, dopravy, instalace aj.). Nutné
a související náklady spojené s řádnou a úplnou realizací
zakázky musí být zohledněny v ceně položky uvedené v
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příloze č. 5.
Detailní specifikace dodávky, kterou vyplňuje uchazeč v
příloze č. 5, musí být podrobná tak, aby z ní bylo patrné, že
splňuje specifikaci požadovanou zadavatelem definovanou
v příloze č. 2.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat
dodavatele, aby umožnil 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:

Obchodní podmínky jsou definované v Příloze č. 1
(01_Navrh_kupni_smlouvy_), která je součástí výzvy.
Uchazeč vyplní zeleně označené pasáže v kupní smlouvě
(jedná se o identifikační údaje uchazeče a cena za
dodávku). Zbylé části návrhu kupní smlouvy jsou závazné.
Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Každý uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli
dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto
dodatečné informace musí uchazeč zaslat elektronicky na
kontaktní e-mail r.kecskes@zs-srbska.cz nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Email musí vždy obsahovat identifikaci veřejné zakázky a
identifikaci uchazeče. Veškeré dodatečné informace budou
zaslány všem známým uchazečům stejným způsobem,
jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového
řízení.

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Samostatný dokument „Zadávací dokumentace“ v rámci
této veřejné zakázky není.
Veškeré informace jsou obsaženy ve výzvě a příslušných
přílohách. Na webových stránkách zadavatele jsou
zveřejněny všechny potřebné dokumenty k této veřejné
zakázce, tj. výzva a její přílohy:
00_Vyzva_k_podani_nabidky
01_Navrh_kupni_smlouvy_
02_Podrobna_specifikace_zarizeni
03_Kryci_list_nabidky
04_Cestne_prohlaseni_o_kvalifikaci
05_Polozkovy_rozpocet
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Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Kontaktní osoba pro případ doplnění:
Jméno:
Robert
Příjmení:
Kecskés
E-mail:
r.kecskes@zs-srbska.cz
Telefon:
+420 596 737 461
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