ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:
Dodávka ICT pro Gymnázium Boskovice
Název projektu, kterého se veřejná zakázka týká:
„Implementace KAP JMK II“ spolufinancovaného prostřednictvím operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:
Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
IČ zadavatele:
62073109
DIČ:
CZ62073109 – neplátce DPH
Osoba oprávněná jednat:
Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
WebSport & Consulting service s.r.o.
se sídlem: Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
adresa pro doručování: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice
zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem
tel: 515 538 820
e-mail: info@wscs.cz

Druh zakázky: dodávka
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadané v souladu s
ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na kterou
se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje dle zákona,
přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je spolufinancována prostřednictvím operačního 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.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Obecnými pravidly
pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této
textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky.
Účastník zadávacího řízení je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není
oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky
stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní
výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je
účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Zadávací podmínky, vyjma technických podmínek, zpracovala společnost WebSport &
Consulting service s.r.o., se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ: 29277825.
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Specifikace předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedeného zařízení a příslušných licencí
v rámci rozpočtu 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.
Specifikace předmětu veřejné zakázky je podrobně popsána v příloze č. 2 k Zadávací
dokumentace - Technická specifikace a v příloze č. 1 ke Kupní smlouvě (příloha č. 3 Zadávací
dokumentace).
Další požadavky zadavatele
• Požadovaná záruka 24 měsíců.
• Záruční servis je poskytován bezplatně.
• Možnost pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu
2 roky od konce záruční doby.
• Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. Definice skupiny
bude uvedena jako příloha č. 2 budoucí kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a může být
podle potřeb v době trvání smlouvy kdykoliv aktualizována.
• Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu e-mailovou
adresu a jedno faxové číslo platné 24 hodin denně po celou dobu trvání záruky.
• Hlášení závad bude prováděno telefonicky, vždy však bude potvrzeno nejpozději do
24 hodin následujícího dne emailem.
• Specializovaný servis s dobou nástupu na opravu maximálně 48 hodin od nahlášení
závady. Oprava bude provedena v místě zadavatele, případně dodavatel nefunkční
zařízení odveze na vlastní náklady k opravě a opravené je dodá zadavateli zpět.
• Při nutnosti odvezení zařízení v záruce možnost bezplatné zápůjčky jiného zařízení.
• Zadavatel požaduje dodané zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na
určené místo.
• Dodávané zařízení uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu a náležité
zaškolení obsluhy zařízení v místě instalace.
• Zajištění instalace operačního systému dodaným zadavatelem, aktualizace ovladačů.
Zajištění technické podpory a poradenství, zajištění pomoci při instalaci a uvedení
HW a SW do provozuschopného stavu.
• Zájemce musí ve své nabídce jasně specifikovat jednotlivé nabízené komponenty a
jejich dodavatele (účastník zadávacího řízení v nabídce uvede název a typ výrobku
včetně jeho výrobce).
Nabídka musí obsahovat specifikace jednotlivého vybavení, které musí splňovat
zadavatelem stanovené technické specifikace.
Technické specifikace jsou pro účastníka zadávacího řízení závazná a tyto parametry jsou
stanoveny jako minimální. Lze nabídnout zboží, které má kvalitativně lepší parametry.
Dodávkou se rozumí pro účely veřejné zakázky dodávka všech požadovaných prvků, jejich
doprava na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných
montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou, zejména:
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•

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;
demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce
před předáním předmětu plnění;
předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických parametrů jednotlivého
dodávaného zboží;
předání technické dokumentace, záručních listů a návodu k obsluze;
instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin (3 osoby);
náležité seznámení s údržbou předmětu plnění;
prověření bezchybné funkčnosti zařízení, doprava do sídla kupujícího, přepravné při
vrácení prázdných obalů, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a
vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávaným zbožím,
technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, uživatelskou příručku v češtině,
záruční servis;
dodávka hardware a software, přičemž software musí být kompatibilní s dodaným
hardware.

•
•
•
•
•
•

•

Přílohu č. 1 tvoří vzor krycího listu, Přílohu č. 5 tvoří seznam poddodavatelů. Veškerá
zadávací dokumentace včetně příloh bude zveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Závaznost požadavků vyzyvatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka zadávacího řízení z další účasti na zadávacím řízení.
Účastník zadávacího řízení musí do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které
jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
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•
•
•

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

Požadavky zadavatele na informace o poddodavatelích

Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení realizoval zakázku za pomoci
poddodavatelů. V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky
(prostřednictvím třetí osoby), musí účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením §
105 odst. 1 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána
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třetím osobám, a které osoby to budou (u poddodavatele je účastník zadávacího řízení
povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona).
Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní
poddodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek a služeb a s uvedením finančního
podílu na veřejné zakázce.
Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v
nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i
tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval
splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace
pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje
požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn
souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za poskytování řádného
plnění.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1
Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje splnění dodávky nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy. Účastník
zadávacího řízení může v návrhu kupní smlouvy uvést vlastní dobu realizace plnění
zakázky.
Veškeré činnosti spojené s realizací veřejné zakázky musí být provedeny v termínu, který je
uvedený jako limitní termín dokončení plnění veřejné zakázky.
Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky. Musí dojít
k vyklizení místa plnění a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně
dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky a podepsání protokolu o
odstranění všech případných vad a nedodělků.

4.2
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 222/1, 680 11
Boskovice.

4.3
Omezující podmínky vztahující se k času plnění
Při zpracování nabídky musí účastník zadávacího řízení respektovat v souvislosti s lhůtou
plnění veřejné zakázky následující omezení:
•
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.
•
Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do 10
dnů ode dne podpisu smlouvy, má účastník zadávacího řízení právo na změnu
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termínu dokončení realizace díla tak, aby jím stanovená lhůta realizace ve dnech
zůstala zachována.
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Požadavky na kvalifikaci

Účastník zadávacího řízení může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě
povinen zadavateli předložit dle § 83 odst. 1 písm. a) doklady prokazující splnění profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, dle § 83 odst. 1 písm. b) doklady prokazující
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, dle ů 83 odst. 1 písm. c)
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a dle § 83 odst. 1 písm. d)
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za účastníka zadávacího řízení.
Základní způsobilost (§ 74 zákona)
Základní způsobilost splňuje účastník
zadávacího řízení:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla účastníka
zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá 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)
není v likvidaci dle § 187 občanského
zákoníku., proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

Způsob prokázání splnění:

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
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řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu například dle zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních
s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země
sídla účastníka zadávacího řízení

Profesní způsobilost (§ 77 zákona)
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladů
stanovených v § 77 odst. 1, 2 a 3 zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník
zadávacího řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího
řízení doklady o oprávnění k podnikání, musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které
jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětu plnění
veřejné zakázky uvedené v zadávací a projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací
dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen předložit oprávnění k podnikání v
oboru „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
„Velkoobchod a maloobchod“, nebo jejich ekvivalent. Účastník zadávacího řízení doloží
zejména živnostenský list, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto
oprávnění vyplývá.

Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění technické kvalifikace
předložením seznamu realizovaných dodávek obdobného charakteru provedených
(dokončených) dodavatelem za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění Z textu seznamu bude patrný název akce, doba
plnění, finanční objem prací, kontaktní osoba, u které lze uvedené skutečnosti ověřit. Seznam
bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení. Za osobu
oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení se považuje osoba statutárního orgánu u
právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou
osobu se považuje tato fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění
musí být součástí nabídky plná moc v prosté kopii.
Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období
realizoval minimálně 5 dodávek, jejímž předmětem byla dodávka ICT v minimální výši
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250.000,- Kč bez DPH Minimálně dvě referenční zakázky musely být realizovány pro
zadavatele v oblasti vzdělání, vědy nebo výzkumu.

Forma splnění kvalifikace
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit zadavateli doklady prokazujících splnění
způsobilosti a kvalifikace uvedené v této zadávací dokumentaci.
Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, musí každý z nich splnit
kvalifikaci obdobně jako dle ust. § 74 a ust. § 76 odst. 1 zákona; zbývající kvalifikaci musí
splnit alespoň jeden z nich.
Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech
prostou kopií.
Tam, kde účastník zadávacího řízení dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení
podepsáno statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou, která
účastníka zadávacího řízení zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 3
měsíců.
Důsledek nesplnění kvalifikace
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.
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Požadavky na zpracování nabídky

Pro podání nabídky platí následující požadavky:
a. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom
originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie
budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka zadávacího řízení. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán
účastníka zadávacího řízení, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování
účastníka zadávacího řízení.
b. Nabídka musí obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení.
c. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
d. Nabídka musí obsahovat doklady splňující základní způsobilost, profesní způsobilost a
technickou kvalifikaci.
e. Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení sestavil nabídku ve vymezeném
pořadí dle tabulky specifikace, a použije krycí list (viz. Příloha č. 1), všechny listy nabídky
včetně příloh by měly být řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka by měla
být svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
f. Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele (sekretariát) a to v
pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod. Dne 04. 03. 2021 je možné podat nabídku od
07:00 hodin do 08.00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí
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nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá účastník zadávacího řízení. Zadavatel
neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za
čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a
opatřena razítkem účastníka zadávacího řízení a zřetelně označena nápisem:
NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Dodávka ICT pro Gymnázium Boskovice“
Na obálce musí být adresa, na níž je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6.
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka
nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Účastník zadávacího řízení je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Účastník zadávacího řízení
zároveň uvede identifikační údaje každého poddodavatele. Pro vytvoření seznamu
poddodavatelů účastníka zadávacího řízení použije přílohu zadávací dokumentace č. 2 –
Seznam poddodavatelů (vzor).
Nabídka veřejné zakázky musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh
smlouvy dle Obchodních podmínek této zadávací dokumentace. Oba dokumenty
(nabídka i návrh smlouvy) musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnou
(oprávněnými) jednat jménem účastníka zadávacího řízení nebo osobou zmocněnou či
pověřenou.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s
podmínkami uveřejněnými ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentací.
Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně v členění na cenu
celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH v návrhu smlouvy. Celkovou
nabídkovou cenou se rozumí cena za všechny požadované dodávky a služby dané touto
zadávací dokumentaci, nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky.
Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci celého předmětu
jednotlivé části zakázky (tj. včetně všech dalších součástí předmětu veřejné zakázky
specifikované v zadávací dokumentaci a jejích nedílných přílohách). Dále musí nabídková
cena obsahovat i náklady související s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem.
Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení
předmětné zakázky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
Podmínky překročení nabídkové ceny:
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:
- po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny
zadavatelem, řešeny v souladu s ustanoveními zákona a teprve poté realizovány.
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Ostatní podmínky

Účastník zadávacího řízení se v nabídce zaváže k realizaci níže uvedených činností, které
budou součástí ceny:
• Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN
(případně jiných norem, které se vztahují k prováděné dodávce).
• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a ostatní doklady,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
• Dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze
dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.
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Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh Smlouvy Příloha č. 3, který
je pro účastníka zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky závazný.
Obchodní podmínky ve smyslu vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou
součástí této zadávací dokumentace.
Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dodavatel a jeho poddodavatelé berou na vědomí, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení obchodní podmínky obligatorně
v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako závazný návrh smlouvy, který
předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že účastník
zadávacího řízení návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných
údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení doplní do návrhů smluv identifikační a kontaktní údaje
v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené
„****“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto
skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních
stran) návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním
orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto
oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude
nabídka považována za neúplnou.
Platební podmínky
Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v příslušném návrhu smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených
prací, respektive provedených dodávek potvrzený odpovědnou osobou zadavatele.
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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.
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Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.
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Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 04.03. 2021 v 08.15 hodin v sídle zadavatele. 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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Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, zúžit rozsah poskytovaného
plnění a dále výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého
rozhodnutí neuvádět.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z oslovených účastníků
zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího
řízení u třetích osob.

Další podmínky
Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Tyto náklady nesou zájemci sami.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s
vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení
povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde
ke změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat dle § 88 zákona.

Přílohy
1. Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Krycí list
2. Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci – Příloha č. 1 ke kupní smlouvě
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3. Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci – Obchodní podmínky
4. Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci – ČP k základní způsobilosti
5. Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci – Seznam poddodavatelů

V Boskovicích 17. února 2021

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Alena
Svanovská
Alena
Datum: 2021.02.17
Svanovská 08:33:58 +01'00'

…………..……………………….
Mgr. Alena Svanovská
ředitelka
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