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Výzva k podání nabídek 

Číslo zakázky:  

Název programu:  

Registrační číslo 

projektu: 

 

Název projektu:  

Název zakázky: Výpočetní technika  

Předmět zakázky: 

(služba/dodávka/stavební 

práce) 

Dodávka 

Datum vyhlášení 

zakázky: 

15. října 2020 

Název / obchodní 

firma zadavatele: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

Sídlo dodavatele: Kamínky 368/5, Brno – Nový Lískovec 634 00   

Osoba oprávněná 

jednat jménem 

zadavatele: 

(včetně kontaktních 

údajů – telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

+420 547 422 772 

reditel@zskaminky.cz 

IČ zadavatele: 48511226 

DIČ zadavatele: CZ48511226 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

(včetně kontaktních 

údajů – telefon, emailová 

adresa) 

vyberova.rizeni@zskaminky.cz  

 

Lhůta pro podávání 

nabídek: 

(data zahájení a 

ukončení příjmu včetně 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po 

dni odeslání výzvy a je zadavatelem stanovena od 16. října 

2020 00.00 hod. do 26. října 2020 12.00 hod. Nabídky je 

potřeba v uvedeném termínu doručit na výše uvedenou adresu 
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času) zadavatele písemně nebo elektronicky (e-mail). Na nabídky 

doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 

Popis předmětu 

zakázky: 

Dodávka výpočetní techniky dle specifikace, která je nedílnou 

součástí výzvy k podání nabídek. 

Předpokládaná 

hodnota zakázky v Kč: 

454.545,- Kč bez DPH (550.000,- Kč včetně DPH) 

 

Typ zakázky  Zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zadavatel je povinen dodržet základní 

zásady zadávacího řízení. 

Lhůta dodání: 

(zpracování zakázky / 

časový harmonogram 

plnění / doba trvání 

zakázky ) 

Dodání předmětu zakázky do sídla zadavatele nejpozději do 

31. ledna 2020. 

Místa dodání / 

převzetí nabídky: 

Kamínky 368/5, Brno – Nový Lískovec 634 00 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena (s DPH)     100 % 

Jako vítězný dodavatel zakázky bude vybrán ten s nejnižší 

cenou. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby 

uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Další podmínky pro 

plnění zakázky: 

1. Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace, si 
jako zadavatel vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy 

s dodavatelem bez udání důvodu toto poptávkové řízení 
zrušit. Zájemci nenáleží žádné náhrady případných výdajů 

spojených s podáním nabídky. 
3. Nabídka bude podána v případě neelektronického podání ve 

dvou vyhotoveních – 1 originálu a 1 prosté kopii. 

Součástí nabídky (elektronické i neelektronické) bude: 

• Cenová nabídka dle specifikace zakázky včetně 
případných postupů zpracování a certifikátů jakosti 

v členění cena bez DPH, výše a sazba DPH, cena 
včetně DPH pokud je dodavatel plátce 

4. Dodavatel, v případě že bude jeho nabídka vybrána jako 

nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění 
předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu 

smlouvy v souvislosti s povinností zadavatele dle zákona č 
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106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, dle 

zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

Dodatečné informace 
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám. 

Žádosti o dodatečné informace zašlou uchazeči nejpozději do 

20. srpna 2018 na kontaktní e-mail: 

vyberova.rizeni@zskaminky.cz  

Požadavky na 

prokázání základní a 

profesní kvalifikace 

dodavatele 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu, 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle 

zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu,  

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle § 2983 občanského zákoníku, 

- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů, 

- není v likvidaci, 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 
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jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele 

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 

potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 

podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro 

odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele 

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží 

uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení, které bude 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

a které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit 

kontrolu: 

Dodavatel se zavazuje umožnit 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). 

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro 

plnění zakázky jsou uvedeny samostatně v zadávací dokumentaci. 

Zadávací dokumentace je součástí výzvy jako její příloha, je zasílána zároveň 

s výzvou. 

 

 

 

 

V Brně dne 12. října 2020  

 

……………………………………………………………………………………………. 

Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel ZŠ Brno, Kamínky 5 


