
 

 

G Y M N Á Z I U M ,  K R N O V ,        
P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E      
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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

a k prokázání splnění kvalifikace 

ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Dodávka PC - Gymnázium Krnov 
 

  

Číslo veřejné zakázky: VZ 4/2017 

Název zakázky: Dodávka PC - Gymnázium Krnov 

 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Předmětem zakázky je dodávka žákovských PC do učebny informatiky na 

Gymnáziu v Krnově. 

Jedná se o dodávku:           PC   -   17 ks 

 

Datum vyhlášení zakázky: 17. 10. 2017 

 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, vč. kontaktních údajů 

(telefon a emailová adresa) 

Mgr. Vladimír Schreier   

554610664 

vladimir.schreier@gym-krnov.cz       

                                                                       

IČ zadavatele: 00601349 

 

DIČ zadavatele: CZ00601349 – nejsme plátci DPH 

 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Vladimír Schreier   

554610664 

vladimir.schreier@gym-krnov.cz 

 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

Ukončení: 31. 10. 2017 do 14:30 hodin. 

Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále 

hodnoceny. 

 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky žákovských PC do 

učebny informatiky na Gymnáziu v Krnově. 

Zakázka zahrnuje vedle samostatné dodávky také instalaci, dopravu do 

místa plnění, zaškolení obsluhy (CE certifikát, CZ návod k obsluze)  

a formu financování respektující finanční možnosti zadavatele. 

Předmětem této části zakázky je dodávka HW dle specifikace požadavků 

v příloze 1 této výzvy. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč: 

230 000,- Kč včetně DPH          

Zadavatel není plátcem DPH. 

 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu. Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí podle 

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Místo plnění zakázky: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov 

 

Lhůta dodání :(zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Zakázka bude dodána nejpozději do 15. 12. 2017. Místem dodání je 

Gymnázium Krnov, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Osobní doručení je možné v kanceláři školy v pracovní dny v době od 

8.00 – 14.30 hodin nebo poštou na adresu školy. 

 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií a vah:  

 Nabídková cena včetně DPH                   100 % 

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Otevírání obálek je neveřejné. 
 

Požadavek na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – 

název obchodní firmy, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby 

oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail (pro 

komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky). 

 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě na adresu 

zadavatele. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.   

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a 

dodavatele, názvem Dodávka PC - Gymnázium Krnov a nápisem 

„NEOTVÍRAT – výběrové řízení“. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 

 Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha č. 3, která bude 

obsahovat 

 Kontaktní údaje uchazeče: název a sídlo firmy, IČ, DIČ, 

statutární orgán, kontaktní osoba, telefon, e-mail, popř. 

webové stránky 

 Detailní obsah nabídky: množství, nabízené parametry, 

záruka 

 Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za 

každou položku zvlášť a celková cena. 

 Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat 

jménem uchazeče s doplněnými parametry nabízeného zboží na 

patřičných místech – tyto údaje se musí shodovat s údaji 

uvedenými v krycím listě nabídky. 

 Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace 

dodavatele dle této výzvy. 

Všechny listy nabídky musí být v jednom celku včetně podepsané 

smlouvy. 

 

Požadavky na prokázání splnění 

základní a profesní kvalifikace 

dodavatele na základě zadávací 

dokumentace: 

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč podle § 74 - 77 a § 81 

– 88 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů čestným 

prohlášením (příloha č. 2), že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny 

daňové nedoplatky v České republice, v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele. 

Čestným prohlášením, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném ani 

penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice, v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dále prohlášením, že není 

v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Profesní kvalifikační předpoklady podle § zákona č. 134/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů prokáže uchazeč předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

c) pravost a stáří dokladů musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Obchodní podmínky – dodavatel se zavazuje k zajištění dodávky dle 

sekce Lhůta dodání a k plnění dle sekce Popis předmětu zakázky. 

Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu bankovním převodem po 

obdržení faktury, která bude vystavena po převzetí dodávky, a to do 30 

kalendářních dnů. 

Platební podmínky – zálohové platby nejsou poskytovány. Faktura je 

splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura 

bude vydána po dodání celého předmětu smlouvy a musí obsahovat 

všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění.  

Objednatel je oprávněn od data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo 

sjednáno ve smlouvě. Doba splatnosti opravné faktury začíná znovu běžet 

ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 

Registr smluv: V konečné smlouvě budou nejpozději před podpisem smlouvy doplněna 

ustanovení týkající se nabytí účinnosti smlouvy ke dni zveřejnění  

v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. 

Smlouvu zveřejní v registru smluv zadavatel. 

 

Požadavky na varianty: Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

Přílohy: Nabídková cena – specifikace požadavků 

Čestné prohlášení 

Krycí list nabídky 

Obchodní podmínky - kupní smlouva 

 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti ve výběrovém řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání důvodu. 

 

 

 

 

 

 

 
V Krnově dne 17. 10. 2017 

 
         Mgr. Vladimír Schreier 

                                      ředitel školy 


