
   

 

 

 

Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na stránkách zadavatele www.zsjnkrnov.cz pro zadávání zakázek, které se vztahují na případy, podle §31 zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název veřejné zakázky: Dodávka notebooků PDP NPO 

Předmět veřejné zakázky: Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

19. 7. 2022 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres 

Bruntál, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Janáčkovo náměstí 1970/17,  79401 Krnov 

 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Karel Handlíř, 739040461, handlir@zsjnkrnov.cz 

IČ zadavatele: 00852546 

DIČ zadavatele: CZ00852546 (není plátce DPH) 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Karel Handlíř, handlir@zsjnkrnov.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

od 21. 7. 2022 do 10. 8. 2022, 14:00 hod. 

Adresa pro podávání 

nabídek  

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres 

Bruntál, příspěvková organizace 

Janáčkovo náměstí 17 

794 01 Krnov 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a s ní 

spojené služby v rozsahu:  

• 13 ks Notebook, procesor: PassMark Average CPU 

Mark minimální hodnota 6000, displej: 15,6“ IPS nebo 

VA, matný/antireflexní 1920x1080, paměť: min. RAM 

8 GB DDR4, WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, numerická 

klavesnice, Windows 10 Pro nebo Windows 11 Pro  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

147.933,88 Kč bez DPH (179.000,- Kč s DPH). 

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň pro účely 

výběrového řízení hodnotou maximální, nepřekročitelnou a 

pro účely plnění zakázky konečnou. Vyšší cenové nabídky 

nebude zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší 

nabídkovou cenu budou vyřazeny. 

Platební podmínky: Splatnost faktury zadavatelem bude 30 dnů od realizace 

dodávky. 

Typ veřejné zakázky Tato zakázka je Veřejnou zakázkou malého rozsahu dle §27 

písmene a) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), 

v souladu s § 31 ZVZ, při dodržení zásad §6 ZVZ a 

závazných postupů příjemce dotace dostupných na 

www.msmt.cz. Nejedná se o zadávací řízení dle režimu 

zákona o veřejných zakázkách ve zenění pozdějších 

předpisů. 

Lhůta pro dodání 

(zpracování veřejné zakázky)/ 

Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které 

proběhne elektronickou formou (e-mailem), je uchazeč 

http://www.zsjnkrnov.cz/
http://www.msmt.cz/


   

 

 

 

časový harmonogram plnění/ 

doba trvání veřejné zakázky 

povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem do 5 (pěti) 

kalendářních dnů, nebude-li ujednáno jinak. Uchazeč musí 

dodat předmět plnění nejpozději do 16. 9. 2022, pokud 

nebude mezi smluvními stranami do tohoto data ujednáno 

jinak. 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, Janáčkovo 

náměstí 1970/17,  79401 Krnov 

Hodnotící kritéria: Celková nabídková cena včetně DPH – váha 100 % 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Nabídka musí v rozsahu odpovídajícím povaze zakázky 

splňovat podmínky obsažené v § 74,75 a 77 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a splňovat 

podmínky obsažené v čestných prohlášeních, která jsou 

součástí zadávací dokumentace v přílohách č. 3 a č. 4. 

Nabídka musí obsahovat: 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

uchazeč zapsán. 

- Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze 

živnostenského rejstříku). 

- Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů. 

- Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě zadání 

zakázky. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob 

zpracování nabídkové ceny  

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

jazyka českého a musí plně respektovat podmínky 

stanovené v zadávací dokumentaci. Musí být označena 

kontaktními údaji uchazeče, zabezpečena proti vkládání 

nebo záměně listů a opatřena názvem a číslem zakázky a 

projektu.  

 

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce 

s názvem veřejné zakázky, výzvou „NEOTEVÍRAT!“ a 

označením „ZAKÁZAKA „Dodávka notebooků PDP 

NPO“   

Na obálce budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče vč. IČ. 

 

Obsah nabídky: 

Nabídka musí být členěna do samostatných částí řazených 

za sebou a označených shodně s následujícími pokyny: 

1. Krycí list nabídky.  

2. Návrh kupní smlouvy dle vzoru, který musí být 

podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče 

nebo jeho jménem.  

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních 

požadavků dodavatele 

4. Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů 



   

 

 

 

5. Čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na 

přípravě nebo zadání výběrového řízení. 

 

Nabídka musí být podána v jednom vyhotovení. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč zasláním nabídky do tohoto výběrového řízení 

bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2010 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

v platném znění. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je 

povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 

strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci NPO a to ve 

všech relevantních dokumentech týkajících se v zadávací 

dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané zakázce. Uchazeč se zavazuje, že 

umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním 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). Uchazeč se zavazuje k povinnosti 

uchovávat doklady související s plněním této zakázky 

nejméně do roku 2033. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené s 

poskytnutím předmětu zakázky. 

Smluvní vztah bude upraven smlouvou s dodavatelem, 

která musí být uzavřena v souladu s podmínkami 

výběrového řízení a vybranou nabídkou. Kupní smlouva 

s vítězným uchazečem musí být uzavřena do 5 dní od 

oznámení výsledku výběrového řízení, nebude-li mezi 

vítězným uchazečem a zadavatelem ujednáno jinak. 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným 

požadavkům, muže být komisí ze zadávacího řízení 

vyřazena, o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně 

vyrozuměn. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace bude zveřejněna na stránkách 

www.zsjnkrnov.cz . Zároveň bude poskytnuta 5 osloveným 

zájemcům elektronicky (email). 

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

zrušit.  

 

 

V Krnově dne 19.07.2022 

 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Karel Handlíř 

E-mail: handlir@zsjnkrnov.cz 

Telefon: 739040461 

 

http://www.zsjnkrnov.cz/
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