Výzva k podání nabídky
veřejná zakázka malého rozsahu
Interaktivní tabule s příslušenstvím

Název zakázky:
Číslo zakázky:

VZMR č. 2/2021/ZSBR

Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
https://tenderarena.cz/profily/zsbezrucova Upozorňujeme, že pokud účastník stahuje z

Zadávací dokumentace:

profilu zadavatele zadávací dokumentaci jako nepřihlášený uživatel, neobdrží následně
upozornění na dodatečné informace. Proto důrazně doporučujeme, aby si účastník stáhl
zadávací dokumentaci po registraci a přihlášení.

Zadavatel
Název zadavatele:

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Bezručova 94/19, 251 01 Říčany

Profil zadavatele:

https://tenderarena.cz/profily/zsbezrucova

Osoba oprávněná jednat,
telefon a e-mail:
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba ve věci
zakázky:

Mgr. Bc. Jan Šindelář, ředitel
Tel.: 775101151, Email: jan.sindelar@2zs.ricany.cz
63834243
Mgr. Bc. Jan Šindelář, ředitel
Tel.: 775101151, Email: jan.sindelar@2zs.ricany.cz

Zakázka
1)

2)

3)
Úvodní ustanovení:

4)

5)

6)
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Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“). Pro
tuto veřejnou zakázku malého rozsahu platí ustanovení § 31 ZZVZ, není zadávána
postupem podle ZZVZ. Při jejím zadávání platí ustanovení § 6 ZZVZ. Tato zakázka se
dále řídí Směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého
rozsahu použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro poptávkové
řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v tomto oznámení o zahájení
poptávkového řízení.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel této veřejné zakázky
malého rozsahu označovány jako „účastníci“, 2. základní škola Bezručova Říčany, p.o.
vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označeno jako „zadavatel“.
V případě, kdy zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele oznámení o
vyloučení účastníka řízení pouze na profilu zadavatele; oznámení nebude adresně
doručováno jednotlivým účastníkům, kteří podali nabídku. Oznámení o výběru
dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka se považuje za doručené všem
účastníkům dnem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného
zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Zadavatel neidentifikoval žádné relevantní
aspekty, které by zohlednil v zadávacích podmínkách.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč bez DPH:

220 000,-

Maximálně přípustná cena

Zadavatel u této zakázky stanovuje maximálně přípustnou cenu zakázky ve výši 270 000,00
Kč včetně DPH.
V případě, že účastník řízení uvedenou maximálně přípustnou cenu překročí, bude z
poptávkového řízení vyloučen.

Datum vyhlášení zakázky:

11. 1. 2021

Lhůta a místo pro podání
nabídek:

25. 1. 2021, do 9:00 hodin
Nabídky lze podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena: https://tenderarena.cz/profily/zsbezrucova

Podávání nabídek:

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je nákup a instalace a uvedení do provozu interaktivních tabulí s
příslušenstvím pro potřebu základní školy.
Zadavatel, v souladu s § 6, odst. 4 zákona požaduje, aby nabízené produkty byly označeny
štítkem ENERGY STAR.
Předmět zakázky je blíže specifikován v přílohách této výzvy, zejm. příloze č. 3, 4 a 5.
Upozorňujeme účastníky, aby si prostudovali všechny přílohy výzvy a smlouvy, kde je
dopodrobna specifikován předmět zakázky.

Časový harmonogram plnění Dodání zboží do 20 dnů od účinnosti smlouvy.
Místo dodání / převzetí
plnění:

Zboží bude dodáno na adresu: Bezručova 94/19, 251 01 Říčany
Kontaktní osobou pro předání:
Mgr. Bc. Jan Šindelář, ředitel, Tel.: 775101151, Email: jan.sindelar@2zs.ricany.cz

Požadavky na prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace prokazuje účastník předložením dokladů (prosté kopie), tak jak je uvedeno dále v této výzvě. Účastník
může nahradit předložení dokladů čestným prohlášením (není-li uvedeno jinak). Účastník může použít vzor, který je
přílohou č. 2 této výzvy. Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen v případě, že jej k tomu zadavatel vyzve,
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
včetně referenčních listů – osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení prací.
Účastník může nahradit předložení požadovaných dokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Všechna zadavatelem požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána účastníkem (statutárním orgánem nebo jeho
členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou
na základě udělené prokury či přiložené plné moci).
Základní způsobilost
účastníka:

1) Základní způsobilost prokazuje účastník v rozsahu podle §74 ZZVZ, a to způsobem
uvedeným výše v oddíle Požadavky na prokázání kvalifikace.

Profesní způsobilost
účastníka:

2) Profesní způsobilost prokazuje účastník předložením dokladů, a to
předložením výpisu z obchodního rejstříku anebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. V případě, že účastník řízení není zapsán
v uvedených evidencích, prohlásí tuto skutečnost formou česného prohlášení. Účastník
prokazuje tuto část kvalifikace způsobem uvedeným výše v oddíle Požadavky na prokázání
kvalifikace.

Technická kvalifikace:

Účastník předloží seznam významných dodávek obdobného charakteru jako je předmět
zadávané zakázkyúspěšně realizovaných účastníkem v posledních třech letech před zahájením
poptávkového řízení s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace
objednatele a kontaktu na osobu, u níž lze uvedené informace ověřit (příloha č. 2 výzvy –
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čestné prohlášení). Zadavatel požaduje minimálně 2 referenční zakázky obdobného
charakteru, jejímž předmětem byla dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím v celkové
souhrnné hodnotě minimálně 200 000,- Kč včetně DPH za všechny zakázky.
Hodnocení
Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Požadavky na způsob
zpracování nabídkové
ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným
způsobem:
 Nabídková cena bude v české měně
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a
včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (dopravu
techniky, odvoz a likvidaci odpadu, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s
realizací předmětu veřejné zakázky, apod.)
 Účastník uvede nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH v požadovaném
členění dle krycího listu.
 V souvislosti s plněním smlouvy bude následně účtována DPH ve výši dle platných a
účinných právních předpisů.
 Účastník pro nacenění své nabídky použije Přílohu č. 5 této výzvy s názvem: Podrobný
rozpočet kupní ceny. Každý účastník do tabulky v této příloze uvedené vyplní
jednotkovou cenu nabízeného zboží. Do ostatních buněk není účastník oprávněn
vpisovat žádné údaje.
 Doplněním jednotkové ceny se automaticky spočítá celková cena za všechny
požadované/nabízené kusy zboží, kterou zadavatel po zavření smlouvy zaplatí.
 Do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) vpisuje účastník pouze údaj z buňky E10 a D 11
Přílohy č. 5 výzvy, tj. celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH.
 V případě rozporu a mezi údaji o ceně uvedenými v krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy),
v příloze č. 5 výzvy, je rozhodující údaj uvedený v příloze č. 5.

Varianty nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy

Podmínkou účasti v této veřejné zakázce je akceptace obchodních podmínek, které jsou obsaženy
v závazném návrhu smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 3.
Podáním nabídky akceptuje účastník tohoto zadávacího řízení závazný návrh smlouvy a souhlasí s
obchodními podmínkami v tomto návrhu smlouvy uvedenými. Bere na vědomí, že smlouva s
vybraným dodavatelem bude uzavřena v souladu s tímto návrhem smlouvy.
Účastník v nabídce předloží návrh smlouvy, jejíž text tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek.
V návrhu smlouvy účastník doplní do formulářových polí údaje požadované zadavatelem.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to formou
dokumentace/dodateč dotazu písemného dotazu, prostřednictvím tender areny, datovou zprávou nebo e-mailem
né informace
kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace společně
s přesným zněním dotazu na svém profilu zadavatele.
Účastníkům se doporučuje průběžně sledovat profil zadavatele za účelem seznámení s
případnými změnami zadávací dokumentace/ vysvětlením zadávací dokumentace.
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Požadavky na zpracování nabídky

Obsah nabídky:

1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy)
2) Doklady prokazující základní, profesní a technickou způsobilost (ev. čestné prohlášení např.
viz příloha č. 2 této výzvy)
3) Vyplněný návrh kupní smlouvy (příloha č. 3 této výzvy)
4) Vyplněná příloha č. 5 Výzvy – Podrobný rozpočet kupní ceny
5) Technická specifikace účastníkem NABÍZENÝCH interaktivních tabulí a příslušenství, které
odpovídají minimálním požadavkům zadavatele dle přílohy č. 4 výzvy, a to včetně jejich
fotodokumentace
6) Seznam poddodavatelů, příp. prohlášení že služby jsou přímé od dodavatele (příloha č. 6 této
výzvy).
Zadavatel povoluje podat nabídky písemně POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena: https://tenderarena.cz/profily/zsbezrucova
Zakázka je na profilu zadavatele zveřejněna pod názvem: Interaktivní tabule s příslušenstvím

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v českém jazyce. Nabídky doručené zadavateli
po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí komprimovaného
souboru ve formátu zip, rar, či 7z, přičemž komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

Forma nabídky:

b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB,
pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální
rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení
musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze
9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze
1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na
webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro
podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh!).
Zadavatel preferuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje dle § 213 zákona nebo
datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti v rámci poptávkového řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek nebo pomocí emailu.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako
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dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
Účastníci řízení jsou oprávněni použít i jiné formy elektronické komunikace, např. datové schránky
příp. email, nikoliv však pro podání nabídky!
Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Pokud vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu nebo neposkytne potřebnou součinnost k uzavření
smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup lze
eventuálně využít i opakovaně.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření smlouvy, odmítnout všechny
předložené nabídky a nevybrat žádného účastníka.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně účastníci na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném
rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci.
Účastník podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění
nebudou hodnoceny.
Účastník je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že by se v hodnocení nabídek umístily na prvním místě dvě nabídky se stejným počtem bodů, bude mezi
nimi o vítězi rozhodnuto losováním provedeným za účasti dotčených účastníků.


Zadávací řízení se řídí:


Ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma
ustanovení, které se vztahují pouze na zadávací řízení, pokud na ně zadavatel
v zadávací dokumentaci neodkazuje.
Směrnicí města Říčany č. 2/2020, o zadávání veřejných zakázek

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti
3. Návrh kupní smlouvy
4. Minimální technická specifikace interaktivních tabulí a příslušenství
5. Podrobný rozpočet kupní ceny
6. Seznam poddodavatelů
V Říčanech dne 11. 1. 2021

Mgr., Bc. Digitálně
podepsal Mgr.,
Bc. Jan Šindelář
Jan
Datum:
Šindelář 2021.01.11
12:25:45 +01'00'
………………………….
Mgr. Bc. Jan Šindelář
ředitel
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