VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM
„Technologie – virtuální svářecí škola“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v souladu
s pravidly IROP pro výzvu č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a v souladu
se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací (dále jen
„Zásady vztahů orgánů JmK“)

1. Identifikace veřejného zadavatele:
Zadavatel:
Název:
Adresa:
IČO:
Zastoupen:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
00053163
RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel

(dále jen „zadavatel“)
Zástupce zadavatele (spoluautor kompletní zadávací dokumentace dle § 36 odst. 4 zákona):
Název:
GrantPoint, s.r.o.
Sídlo:
Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
IČ:
02015188
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Ing. Petr Zatloukal
Email:
zatloukal@grantpoint.cz
tel:
+420 777595086

2. Specifikace rámce veřejné zakázky:
2.1 Zadavatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
na veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona s názvem „Technologie – virtuální svářecí
škola“. Zadávací dokumentace je svým obsahem zakomponována do textu této výzvy a jejich příloh,
přičemž zadávací dokumentace jako samostatný dokument neexistuje. Jedná se o podlimitní veřejnou
zakázku dle § 26 zákona zadávanou veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona v podlimitním
režimu dle § 52 zákona pomocí zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona.
Předpokládaná hodnota stanovená v souladu s § 16 a násl. zákona činí 5 174 440,- Kč bez DPH.
2.2 Tato výzva k podávání nabídek vč. zadávací dokumentace (dále jen „výzva“ nebo rovněž jen „ZD“)
je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících

předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídky na plnění
veřejné zakázky.
2.3 Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky
a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení
přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky této veřejné zakázky. Zadavatel v této
souvislosti současně dodavatele upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka je spolufinancována
z dotačních prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu.
Specifikace dotačního rámce:
Zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 32. Výzva IROP –
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, název projektu: Virtuální svářecí škola,
registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001495.

3. Specifikace předmětu, doby a místa plnění:
3.1 Předmět plnění veřejné zakázky tvoří dodávka šesti vzájemně propojených trenažérů virtuálního
svařování (dále jen „trenažéry virtuálního svařování“ nebo rovněž jen „poptávaná technologie“)
a základní proškolení zadavatelem určené obsluhy (3 osoby) s užíváním poptávané technologie (dále
rovněž jen „proškolení obsluhy“). Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v návrhu kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy (dále jen „Návrh smlouvy“ nebo rovněž jen „příloha č. 1
Smlouvy“) a v technické specifikaci, která je obsažena v příloze č. 2 této Výzvy (dále jen „Technická
specifikace“ nebo rovněž jen „příloha č. 2 Smlouvy“).
3.2 Místo plnění: Adresa zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
3.3 Doba plnění: Zadavatel má zájem uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem bezodkladně po
skončení zadávacího řízení, při dodržení zákonných postupů a lhůt. Doba plnění je blíže vymezena
v Návrhu smlouvy.
4. lhůta a místo pro podání nabídky
4.1 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
dne 30. 10. 2017 v 9:00 hodin.
4.2 Místo pro podání nabídek: Nabídky je možno doručit zadavateli na adresu: Havlíčkova 1223/17,
697 37 Kyjov
4.3 Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v pracovní dny denně
v následujících hodinách podatelny: 8:00 – 14:00.
4.4 Nabídky je možno podávat osobně, dodavatelé dále mohou poslat nabídku doporučeně poštou
na uvedenou adresu tak, aby byla nabídka do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena
zadavateli. (Rozhodné je v této souvislosti vždy datum fyzického přijetí nabídky zadavatelem ve výše
uvedeném místě pro podání nabídky).
4.5 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být ve smyslu § 107 odst. 4 zákona
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo

společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
4.6 Zahájení otevírání nabídek se ve smyslu § 110 zákona uskuteční bez zbytečného odkladu po
skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 30. 10. 2017 v 9:00 hodin na adrese: Havlíčkova 1223/17,
697 37 Kyjov v místnosti: ředitelna.
4.7 Za každého účastníka zadávacího řízení se zúčastní otevírání nabídek nejvýše 2 zástupci, kteří
prokáží příslušnost k účastníkovi zadávacího řízení dokladem totožnosti, případně plnou mocí,
nejedná-li se o statutárního zástupce účastníka zadávacího řízení.

5. Možnost poddodavatele
Zadavatel umožňuje plnění prostřednictvím poddodavatele. V případě prokazování kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele v nabídce dodavatel u každého poddodavatele předloží rovněž
doklady prokazující základní způsobilost poddodavatele podle § 74 zákona a profesní způsobilost
poddodavatele podle § 77 zákona, přičemž rozsah požadovaných kritérií způsobilosti a způsob jejich
prokázání odpovídá pro základní způsobilost čl. 14.1, 14.2 a 14.3 této ZD, pro profesní způsobilost čl.
14.1, 14.2 a 14.4 této ZD. Technická kvalifikace, která může být prokázána rovněž za pomoci
poddodavatele je specifikována v čl. 14.1, 14.2 a 14.5 této ZD. Zákonnou sankcí za nesplnění povinnosti
nahradit poddodavatele ve smyslu § 85 odst. 1 zákona je v kontextu § 85 odst. 2 a 3 zákona vyloučení
účastníka zadávacího řízení.

6. Přístup k zadávací dokumentaci, uveřejňování, dodatečné informace, vysvětlení nabídek
6.1 Kompletní zadávací dokumentace je po celou lhůtu pro podání nabídek zdarma uveřejněna na níže
uvedeném profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_271.html
6.2 Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru
dodavatele uveřejní na profilu zadavatele, přičemž ve smyslu § 53 odst. 5 zákona se tato oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6.3 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel není dle § 98 odst. 3 zákona povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím pro tento případ zákonem stanovené lhůty.
V souladu s § 54 odst. 5 zákona zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace nejméně 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění
žádosti podle předchozího odstavce uveřejní zadavatel v souladu s § 6 zákona vždy na výše uvedeném
profilu zadavatele.
6.4 Na žádosti podané jinou než písemnou formou (přípustná je rovněž e-mailová forma) nebude brán
zřetel. Kontaktní adresa pro podání žádosti dle předchozí věty je: zatloukal@grantpoint.cz.
6.5 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní
údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
6.6 Dodavatel sdělí zadavateli jednu elektronickou adresu, na kterou mohou být případná vysvětlení
a informace o změnách či doplnění zadávací dokumentace dle čl. 6 této ZD zasílány a na kterou může
být zadavatelem dodavateli v rámci tohoto zadávacího řízení doručováno. Za řádnost a úplnost této
adresy odpovídá dodavatel.

7. Pravidla pro hodnocení nabídek, kritéria hodnocení, metoda hodnocení, váha kritéria
7.1 Zadavatel bude v souladu s § 114 zákona hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek pouze
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
7.2 Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, kterou dodavatel
uvede v čl. 2.1 Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD, od nejnižší po nejvyšší. Přičemž
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude ta s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
7.3 Analogicky tomuto pravidlu bude sestaveno celkové pořadí zbývajících nabídek.
8. Možnost způsobu jednání s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách
Podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných
nabídkách jednat.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
9.1 S vybraným dodavatelem bude uzavřena Kupní smlouva, jejíž návrh dodavateli předloží jako
součást své nabídky. Dodavatel předloží osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele řádně
podepsaný Návrh smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD a který bude doplněn pouze o zadavatelem
požadované identifikační údaje dodavatele, o nabídkovou cenu dodavatele v zadavatelem požadované
struktuře a o další zadavatelem výslovně požadované informace.
9.2 Návrh smlouvy obsažený v nabídce dodavatele nesmí být nad rámec v této výzvě stanoveného
nikterak doplňován či měněn. Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných
požadavků zadavatele, s výjimkou údajů, které je dodavatel povinen doplnit (specifikace dodavatele,
údaje dle čl. 9.3 této ZD, cena plnění, datum a podpis).
9.3 Technická specifikace vymezující věcný rámec předmětu plnění, jakožto souhrn technických popisů,
které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na plnění, jejichž prostřednictvím je
předmět veřejné zakázky pro účely tohoto zadávacího řízení popsán zadavatelem, je obsažen v Příloze
č. 2 této ZD. Účastník zadávacího řízení v této souvislosti nad rámec vlastní specifikace nabízeného
plnění doplní rovněž tabulku s názvem „příloha č. 1 Smlouvy“ jednotlivě v každé kolonce (žlutě
zvýrazněno) vždy o přesnou specifikaci nabízeného plnění a explicitní potvrzení, zda jsou splněny
zadavatelem požadované parametry – viz příloha č. 2 Smlouvy.
9.4 Pokud zadávací podmínky obsahují určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy
na obchodní názvy firem nebo označení původu, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako
vymezení kvalitativního standardu; zadavatel tak umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky
vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít dokonce lepší
parametry.
9.5 Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné listinné formě (požadavek na český
jazyk neplatí, pokud jde o doklady ve slovenském jazyce). Nabídka bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární
orgán dodavatele, bude předložena plná moc k zastupování dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby
nabídka byla svázána do jednoho svazku, řádně očíslována a zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy.

9.6 Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních
opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem
dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálka bude
označena názvem veřejné zakázky, tj. Veřejná zakázka „Technologie – virtuální svářecí škola“ a
údajem „NEOTEVÍRAT“.
9.7 Nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat:
a) Krycí list nabídky s doplněnými identifikačními údaji dodavatele a celkovou nabídkovou cenou
dodavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (viz Příloha č. 4 této ZD),
b) Na základě požadavků zadavatele doplněný Návrh smlouvy dle Přílohy č. 1 této ZD; (součástí
předloženého návrhu smlouvy musí být i veškeré přílohy smlouvy, a to v podobě určené
zadavatelem – nad rámec možno předložit rovněž v elektronické podobě např. na CD).
c) Veškerá zadavatelem požadovaná prohlášení a veškeré zadavatelem požadované doklady
prokazující splnění zadavatelem požadované kvalifikace.
e) Zadavatel v souladu s § 104 odst. 2 zákona dále požaduje od vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel - výčet dokumentů obsažený v tomto čl.
ZD slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není
uveden dokument, který je dodavatel povinen doložit do nabídky dle jiných ustanovení ZD či zákona,
nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.
9.8 Na obálce musí být uvedena platná adresa dodavatele.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
10.1 Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět plnění zakázky, přičemž do ceny
dodavatel zahrne veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní dodání a realizaci
předmětu plnění, veškeré náklady spojené s úplným dodáním předmětu plnění, včetně veškerých rizik
a vlivů (včetně kurzových a inflačních).
10.2 V nabídce uvedená cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno nad
rámec smlouvou explicitně uvedeného překročit. Zadavatel nad rámec změn sazeb DPH, respektive
nad rámec případného postupu v souladu s § 222 zákona nepřipouští překročení výše nabídkové
ceny. V podrobnostech viz příloha č. 1 Návrh smlouvy.
10.3 Celková nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění:
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (cena v Kč bez DPH)
výše DPH
nabídková cena včetně DPH (cena v Kč včetně DPH)

11. Možnost variant nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
12. Zadávací lhůta
Zadavatel v souladu s § 40 zákona nestanoví zadávací lhůtu.
13. Obchodní, platební a technické podmínky
S vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva, jejíž návrh dodavatel předloží jako součást
své nabídky. Dodavatel předloží osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele řádně podepsaný
Návrh smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD

14. Požadavek na prokázání dodavatele:
14.1 Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce prokázal splnění následujících kvalifikačních
předpokladů v níže uvedeném rozsahu:
14. 2 V souladu s § 53 odst. 4 zákona doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v
kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může dle § 53 odst. 4 zákona dále v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
14.3 Základní způsobilost dle § 74 zákona
Základní způsobilost dle § 74 zákona prokazuje dodavatel v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 zákona.
K prokázání čestným prohlášením - viz čl. 14. 2 ZD.
14.4 Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Profesní způsobilost v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Viz čl. 14.2 ZD.
14.5 Technická kvalifikace
Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje doložit seznam významných dodávek poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele, přičemž dodavatel musí doložit, že realizoval alespoň 1 dodávku obdobnou
v zadávacím řízení požadovanému předmětu plnění (poptávaná technologie), a to ve finančním
rozsahu alespoň 2 000 000 Kč vč. DPH.

15. Další ustanovení:
15.1 Účastníkům o tuto veřejnou zakázku nenáleží náhrada nákladů souvisejících s účastí v tomto
zadávacím řízení.
15.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné zadávací řízení, pokud to zákon umožňuje, před
uzavřením Kupní smlouvy. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.

15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
15.4 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
15.5 Zadavatel si vyhrazuje právo vyžadovat doplnění či další informace v případě nejasností či
chybějících skutečností a dokladů v nabídce účastníka a stanovit pravidla pro poskytnutí těchto
informací či pro vyřazení účastníka v případě včasného neposkytnutí.
15.6 Účastníci berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Účastníci berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat
také své poddodavatele.
15.7 Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
15.8 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadání zakázky.
15.9 Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými
a slovními údaji anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech
rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která
nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně
provedenému početnímu úkonu.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy vč. příloh
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace
Příloha č. 3 ZD – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4 ZD – Krycí list

V Kyjově dne 11. 10. 2017
RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel
GrantPoint, s.r.o., na základě plné moci
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