Výzva k podání nabídky
Vážený pane / Vážená paní,
dovoluji si Vás jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vyzvat jako
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka ICT pro
Gymnázium Boskovice“, k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení a dále
k prokázání splnění kvalifikace. Zadavatelem je „Gymnázium Boskovice, příspěvková
organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice“, které je veřejným zadavatelem
dle ust. § 2 odst. 2, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky je zadaná na základě § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na
kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, a v souladu s
Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v
operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, v rámci projektu s názvem „Implementace KAP JMK II “,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje dle zákona,
přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona.
Zdroje financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Vlastní zdroje zadavatele
Podrobné dělení jednotlivých položek mezi zdroje financování je uvedeno v příloze č. 2
zadávací dokumentace.
Aplikace § 6 odst. 4 zákona:
• dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• dodržování zákona č. 198/2009 Sb.,
• likvidace odpadu z dodávaného zboží dle zákona č. 541/2020, o odpadech
• podpora malých a středních podniků a podnikatelů
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 101 508,-- Kč včetně DPH. Je to
maximální částka. Z této částky činí vlastní zdroje zadavatele 273 000,- Kč včetně DPH.
Zadavatel upozorňuje, že maximální nabídková cena za žádný jednotlivý dodávaný kus
nesmí přesáhnout 39 900,- Kč bez DPH.

Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Dodávka ICT pro Gymnázium Boskovice“

Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a příslušných licencí pro potřeby školy.
Součástí dodávky bude uvedení zařízení do chodu, technická podpora a poradenství,
zaškolení pracovníků.
Níže uvedené parametry a požadavky jsou minimální, všechna kritéria musí být
splněna. Dodávané zboží musí být nové a nerepasované.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
•
•
•

kód CPV 72511000-3 název - Počítačové sestavy
kód CPV 30215000-9 název - Mikropočítačové technické vybavení
kód CPV 30191200-6 název - Zpětné projektory

Místo plnění/realizace:
Boskovice - ZÚJ 581372

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Právní forma:
IČ:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Gymnázium Boskovice, příspěvková
organizace
Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice
příspěvková organizace
62073109
Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
Se sídlem/korespondenční adresa:
Jednající:
E-mail:

WebSport a Consulting service s. r. o.
29277825
CZ29277825
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
Mgr. Martin Budiš
info@wscs.cz

Sídlo:

Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace, kontaktní osoba:
Kompletní textová část zadávací dokumentace bude poskytnuta formou neomezeného
dálkového přístupu na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Dodatečné informace:

2

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být doručena
nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek osobě zastupující
zadavatele, tj.: WebSport & Consulting service s. r. o., e-mail: info@wscs.cz, datová
schránka: nqq2s6s, která zajistí odpovědi na případné dotazy účastníků zadávacího
řízení. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Jiný způsob doručení
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude akceptován, zejména nebudou
brány do úvahy dotazy sdělené telefonicky. Tyto odpovědi budou zveřejněny na profilu
zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum:
04.03.2021
hodina: 08:00 hod.
Adresa pro podání nabídky:
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice.

Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.

Jiné upřesňující údaje:
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah
vyjmout.
S nabídkami, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel
nakládat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Účastník zadávacího řízení je, v souladu s ustanovením § 40 zákona o zadávání
veřejných zakázek vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů.
Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku
může podat i více účastníků zadávacího řízení společně. Pokud účastník zadávacího
řízení v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
účastníky zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami
datum:
04.03.2021
hodina: 08.15 hod.
Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni
účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek;
maximálně však dvě osoby za jednoho účastníka zadávacího řízení.
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Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikační kritéria
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení
a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje prokázání:
• základní způsobilosti,
• profesní způsobilosti,
• technické kvalifikace,
Způsob prokázání kvalifikace je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele.
Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být
vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení
své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodu.

Další podmínky zadavatele
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi
zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání úvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí
v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci zadávacího řízení sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky.

Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Kritéria pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídek.
Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny bez DPH. Nabídky budou
vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení
nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
V Boskovicích dne 17. února 2021
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Mgr.
Alena
Svanov
ská

Digitálně
podepsal Mgr.
Alena
Svanovská
Datum:
2021.02.17
08:35:50
+01'00'

...................................................................
Mgr. Martin Budiš
osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
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