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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 

1) Název zakázky 
 

„Nákup notebooků pro pedagogy školy“ 

 

2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka výpočetní techniky v rámci 

akce „Nákup notebooků pro pedagogy školy“, a to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. 

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s řádným dodáním plnění veřejné zakázky 

zadavateli. 
 

V rámci předmětu plnění bude zajištěna dodávka 
 

13 kusů notebooků (dále jen Vybavení) dle Podrobné specifikace předmětu veřejné zakázky „Nákup 

notebooků pro pedagogy školy“ (dále jen Technická specifikace), která je přílohou č. 1 této výzvy.  
 

Obecná specifikace 

 - veškeré Vybavení bude nové, nesmí být repasované ani jinak před dodáním použité 

 - dodané Vybavení bude v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné 
 

Podmínky plnění veřejné zakázky 

 - uchazeči o veřejnou zakázku ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení, a to  

 minimálně v rozsahu parametrů uvedených ve Specifikaci 

 - uchazeči o veřejnou zakázku ve svých nabídkách předloží prohlášení o shodě, vč. certifikace CE, 

 pokud bude mít zadavatel pochybnosti o pravosti prohlášení o shodě a certifikátů, bude vyžadovat 

 doplnění dalších dokladů. 

 

Pokud uchazeč nedoloží prohlášení o shodě včetně příloh nebo Technickou specifikaci, bude ze soutěže 

vyloučen.   

 

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, včetně příloh. 

Dodávky vybavení budou realizovány v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a 

ČSN nebo dle relevantních/rovnocenných norem EU a dle obecně závazných a doporučených předpisů a 

metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením dodávky návrh termínu dodání Vybavení. 
 

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci a jejích přílohách specifikovány jako příklad konkrétní materiály, 

výrobky nebo služby, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály, 

výrobky nebo služby je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné 

doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně nebo vyšší se vzory navrženými v zadávací 

dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, 

že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout obdobné výrobky nebo 

technologie ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč doložit 

srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
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Místem plnění veřejné zakázky je Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková 

organizace, Na Mlýnici 611/36, Ostrava 702 00. 

 

4) Obchodní podmínky 
 

Přílohou č. 5 této výzvy je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu 

s vybraným dodavatelem.  

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu 

smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky 

uvedené v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy: 

 - doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny a termínů plnění, bez možnosti  

 upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. 
 

Vybraný dodavatel poskytne před podpisem kupní smlouvy rovněž elektronickou verzi formátu*.doc. 

 

5) Pravidla pro hodnocení nabídek 
 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH. 

 

Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH blíže specifikovaná v článku 7 této 

zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být uvedena jako cena konečná a nejvýše přípustná, v 

nabídkové ceně musí být započítány všechny ceny nebo náklady související s komplexním plněním 

požadované dodávky. 

 

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 247 000,- Kč včetně 

DPH, (tj. 19 000,- Kč včetně DPH za 1 notebook). 

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení 

účastníka zadávacího řízení. 

 

Záruka na dodané Vybavení dle Specifikace bude poskytnuta v délce minimálně 24 měsíců.  

Odstraňování vad Vybavení v záruční době bude realizováno dle požadavku v parametru ZÁRUKA ve 

Specifikaci tj. v servisním režimu „NBD on site“. 

Kratší délky záruční doby na Vybavení a/nebo horší parametry režimu oprav v záruční době než zadavatelem 

požadované nebudou akceptovány. 

 

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka  
 

A) Základní způsobilost  
 

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném 

rozsahu splňuje. 

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 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

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. 
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň 

každý člen statutárního orgánu.  
 

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat  

a) tato právnická osoba,  

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
  
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu  

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu,  

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a 

vedoucí pobočky závodu.  

 

B) Profesní způsobilost  
 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z 

obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje. 

Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč byl oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a 

to na předmět podnikání - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné. 
 

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením případně doložením dokumentů v kopiích.  

 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny  
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:  

 

1. Celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková 

nabídková cena veřejné zakázky včetně DPH. 

2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. 

3. Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovenou maximální možnou a nepřekročitelnou 

výši nabídkové ceny. 

 

8) Podání nabídek 
 

 
 

Lhůta pro podání nabídky: lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 9. 2020 do 12:00 hod. 

 

Způsob a místo podání nabídek: 

Nabídku lze podat: 

osobně v pracovních dnech v době od 7:00 – 15:00 hod., (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 

12:00  hod.) v sídle zadavatele,  

zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek 

 

Nabídka musí být podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a 

označena názvem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Nákup notebooků pro učitele školy“. 
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9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby 
 

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro 

zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.  
 

Kontaktní osobou výběrového řízení ve věcech technických je koordinátor IT Mgr. Jana Seidlová, 

jana.seidlova@zswaldorfostrava.cz 

Kontaktní osobou výběrového řízení je ředitelka školy Mgr. Lenka Holeksová, 

lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz, telefon: 731 589 266 

 

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci 

 

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele  

na adrese www.zswaldorfostrava.cz. 

 

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů: 

 Obsah nabídky 

 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha 

zadávací dokumentace) 

 Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – příloha zadávací dokumentace, 

případně doklady vztahující se k prokázání kvalifikace) 

 Cenová nabídka včetně uvedení záruční lhůty 

 Návrh kupní smlouvy 

 

11) Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

 nepřipouštět variantní řešení 

 vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření kupní smlouvy nesmí 

bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené 

smlouvy třetí osobě 

 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem 

účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění 

 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje 

za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění 

 uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené 

všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění  
 

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník. 
 

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na: 

http://zswaldorfostrava.cz/ 

12) Identifikační údaje zadavatele 
 

Název:   Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace 

Sídlo:   Na Mlýnici 611/36, Ostrava 702 00 

Právní forma:  příspěvková organizace  

IČO:   70933944 

Zastoupená:      Mgr. Lenkou Holeksovou, ředitelkou školy 
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V Ostravě 21. 9. 2020 
 

 

 

Mgr. Lenka Holeksová 

 

 

Přílohy:  

1) Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky: „Nákup notebooků pro pedagogy školy“ 

2) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů  

3) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace  

4) Cenová nabídka včetně uvedení záruční doby 

5) Návrh kupní smlouvy 
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