Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
(zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů)

Zadavatel VZMR:
IČ:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
(služba/dodávka/stavební práce)

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Lhůta pro podání nabídek:

Místo pro podání nabídek
Popis předmětu veřejné
zakázky:
Hodnotící kritéria a způsob
jejich hodnocení:
Požadavek na zpracování
nabídky:

Základní škola, Brno, Kuldova 38
48511111
příspěvková organizace
Kuldova 38, 61500 Brno
Michaela Jedličková, ředitelka školy
545425063, 775771613, mjedlickova@zskuldova.cz
Dalibor Horáček, zástupce ředitelky
545425062, 727969589, dhoracek@zskuldova.cz
Počítačová učebna a vybavení tříd IT technikou
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky podle §14 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato veřejná zakázka se neřídí zákonem o veřejných zakázkách
č. 134/2016 Sb. Pokud se ve výzvě objeví odkaz na tento zákon, je
tomu tak z důvodu lepší specifikace požadavků zadavatele. V rámci
tohoto výběrového řízení je však zadavatel v souladu s § 31 povinen
dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
2. 3. 2022
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po odeslání
výzvy nebo zveřejnění výzvy na úřední desce zadavatele, a končí
16. 3. 2022 v 12.00 hodin.
Otevírání obálek proběhne dne 16. 3. 2022 ve 13.00 hod. (v sídle
zadavatele). Otevírání obálek je neveřejné.
Sídlo zadavatele
Sestavení učebny informatiky, vybavení běžných tříd a hospodářky
školy počítači.
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
1. celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100%.
1. Nabídka bude prokazatelně doručena v písemné podobě,
v českém jazyce, v zalepené obálce na adresu zadavatele.
2. Obálka bude označena: názvem veřejné zakázky a výrazem
„NEOTEVÍRAT“. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány
vzestupně a zabezpečeny proti vyjmutí. Požadavek na písemnou
formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka nesmí obsahovat překlepy a opravy, které by zadavatele
uvedly v omyl.
3. Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší
technické/odborné) specifikaci. Varianty nabídky nejsou
přípustné.
4. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo/kupní smlouvy,
podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (viz dále).
5. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a emailovou adresu.
6. Uchazeč je povinen zkontrolovat obsahovou kompletnost nabídky
před jejím podáním. Neúplné nebo nekompletní nabídky mohou
být zadavatelem vyřazeny!

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny:

Doba a místo plnění zakázky:
Požadavky a varianty nabídek:

Poskytování dodatečných
informací:

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Obchodní podmínky:

1. Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předložena
výhradně na základě Přílohy č. 1 – „Technická specifikace
předmětu plnění“.
2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související
s předmětem plnění veřejné zakázky.
3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná
a nepřekročitelná.
4. Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně DPH
a cenu včetně DPH.
5. Pokud to fakturace uchazeče umožňuje náhradní plnění, budou
vyhotoveny 2 nabídky - s náhradním plněním a bez náhradního
plnění
Do 30. 4. 2022, sídlo zadavatele
Varianty nabídek jsou přípustné pouze s ohledem k fakturaci
s náhradním plněním. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku, která
bude obsahovat variantní řešení, vyřadit.
Dodatečné informace zadávacího řízení jsou poskytovány výhradně
na základě písemné žádosti uchazeče, a to prostřednictvím e-mailu
kontaktní osobě nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Splnění kvalifikace:
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů, a to předložením dokladů:
● Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; výpis
nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů,
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(doložení přísl. živnostenského oprávnění);

Dle platné legislativy.

Příloha č. 1 – Specifikace poptávky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dodavatele
Podmínky poskytnutí zadávací
Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci, včetně příloh
dokumentace
č. 1 až 3, nebo dodatečných informací k nim, výhradně písemně
prostřednictvím e-mailu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, bez udání důvodu.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládané charakteristiky, a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Přílohy zadávací dokumentace

V Brně dne 2. 3. 2022

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Michaela Michaela Jedličková
Datum: 2022.03.02
Jedličková
14:08:45 +01'00'

Mgr. Michaela Jedličková
ředitelka školy

