
Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město,

příspěvková organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku

„Vybavení pro mateřskou školu“

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a
vyzýváme Vás k podání nabídky.

I. Zadavatel

Název:
Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková
organizace

Sídlo: Osvobození 514, 742 85 Vřesina

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: 75027666

REDIZO: 600 138 101

Zastoupený Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

Kontaktní osoba Mgr. Lenka Skýbová

telefon 737938880

email skola@zsvresina.cz

II. Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení a dodání:
1ks úložného boxu s kolečky, 1 ks interaktivního dataprojektoru, 1ks mini PC, 1 ks bezdrátové
klávesnice s touchpadem, 1ks podložky pro práci dětí na zemi dle podrobné specifikace v příloze č. 1

Zadavatel požaduje zboží nové a nepoužité.

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění zakázky: Osvobození 514, 742 85 Vřesina

Předpokládaný termín dodávky: květen 2021

Limitní termín dodávky: 31.5.2021

Pod pojmem limitní termín koupě a předání předmětu veřejné zakázky se rozumí den, který
zadavatel připouští jako poslední možný termín dodávky. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín
před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.

mailto:skola@zsvresina.cz
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IV. Povinné řazení nabídky
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 2
2. Plná moc (pouze podepíše-li nabídku osoba zmocněná, resp. pověřená)
3. Název poptávaného zboží a přesná a úplná specifikace poptávaného zboží dle přílohy č. 1
4. Doplněnou a podepsanou kupní smlouvu dle přílohy č. 3
5. Čestná prohlášení

V. Doložení znění čestného prohlášení:
a) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se čestným prohlášením),
b) dodavatel 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 (prokazuje se čestným
prohlášením),
c) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele (prokazuje se čestným prohlášením),
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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
(prokazuje se čestným prohlášením).
e) Čestné prohlášení, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval min. 3 zakázky obdobného
charakteru ve výši 200 tis Kč s DPH každá.

VI. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky včetně DPH:
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky činí 99.000,- Kč včetně DPH (slovy: devadesátdevět tisíc
korun českých). Zadavatel požaduje, aby jednotková cena u všech položek byla nižší než
40.000,- Kč včetně DPH.

VII. Požadavky na zpracování a podání nabídky
1. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.
2. Nabídky se podávají v zalepených obálkách zřetelně označených nápisem:

„Vybavení pro mateřskou školu” – NEOTEVÍRAT“.
3. Spoje obálky budou zabezpečeny proti rozlepení otiskem razítka uchazeče.
4. Nabídka musí být podána v písemné podobě v jednom vyhotovení.
5. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřípustné.

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídek:
1. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem doručení výzvy k účasti v zadávacím řízení

dodavateli a končí dne 31. 3. 2021 ve 12:00.
2. Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na místě pro podávání nabídek na adrese:

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava, příspěvková organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina,
v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro podání
nabídek.

IX. Hodnocení nabídek:
Otevírání nabídek je neveřejné.
Předmětem hodnocení bude souhrnná cena v Kč včetně DPH.
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X. Práva zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat účastníky v případě potřeby vyjasnění některých

informací uvedených v nabídce.
2. Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny nabídky nebo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv

v jejím průběhu až do uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to bez udání důvodů,
neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

3. Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v jeho průběhu.
4. Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky.
5. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží

v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

Přílohy:
Příloha č.1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

Ve Vřesině 16. března 2021 Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy, v.r.
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky

1) Úložný box s kolečky
Počet ks: 1
Technická specifikace položky: mobilní jednotka s brzditelnými kolečky, šuplíky, větracími mřížkami
a možnost uchycení IT a AV techniky.

2) Interaktivní projektor
Počet ks: 1
Technická specifikace položky: Interaktivní projektor s rozlišením min. WXGA 1280x800 a světelným
tokem min. 3000 ANSI LM, s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost, 2x HDMI portem, ovládání pomocí
2 bateriových per.

3) Mini PC
Počet ks: 1
Technická specifikace položky: velikost mini PC, min. 4GB RAM, 128GB SSD, Ethernet
10/100/1000, možnost Wi-Fi konektivity, HDMI, USB port, operační systém kompatibilní s MS
Windows na škole používaným.

4) Klávesnice
Počet ks: 1
Technická specifikace položky: bezdrátová klávesnice na dálkové ovládání PC s touchpadem, česká
lokalizace kláves, bezdrátový USB přijímač.

5) Podložka pro práci dětí na zemi
Počet ks: 1
Technická specifikace položky: Podložka pro pohodlnou práci dětí na zemi o velikosti min.
200x125cm.
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Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

NABÍDKA PODANÁ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Vybavení pro mateřskou školu“

Zadavatel

Název a sídlo ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková
organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina

IČO 75027666

účastník

Název

Sídlo/místo
podnikání

Adresa pro poštovní
styk

IČO / DIČ

Osoba oprávněná
jednat za dodavatele

Kontaktní osoba

Telefon / E-mail

Nabídková cena Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1 ks Úložný box s kolečky

1 ks interaktivní dataprojektor

1 ks Mini PC

1 ks bezdrátová klávesnice

1 ks podložka pro práci dětí na zemi

Cena celkem

Datum: Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Vybavení pro mateřskou školu“

Název:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Společnost zapsaná v OR, vedeného ………………,
oddíl …., vložka …..
Číslo účtu CZK:
V zastoupení:
jako dodavatel

a

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace
Osvobození 514, 742 85 Vřesina
IČ: 75027666
Zastoupení: Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

jako kupující

uzavřeli dne: ……………….. 2021 tuto

Kupní smlouvu

I.

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímu níže uvedené zboží v provedení
dle specifikace zakázky a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí za něj níže
uvedenou kupní cenu.

Specifikace: příloha č. 1 Smlouvy.

II.

Celková cena za zakázku bez DPH činí …………. Kč.
Celková cena včetně DPH je ………………. z toho hodnota DPH činí ……………..
hodnota včetně s DPH slovy: „……………………………………..“
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Vlastnictví k předmětům koupě přejde na kupujícího úplným zaplacením výše uvedené kupní
ceny. Výše uvedenou kupní cenu zaplatí kupující na základě faktury vystavené dodavatelem
na účet dodavatele číslo: ………………………. Daňový doklad bude vystaven dodavatelem
do 14 kalendářních dnů po ukončení předmětu plnění veřejné zakázky. Doba platnosti
daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
kupujícímu. Všechny platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

III.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
24 měsíců od převzetí předmětu dodávky.

Cena zahrnuje PNE (nové) a PHE (historické) recyklační poplatky. Dodavatel plní povinnost
zpětného odběru, zpracování a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zboží je až
do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Tato smlouva je sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a má platnost originálu. Tato
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že smlouvu přečetli, bez výhrad souhlasí s celým jejím obsahem a
na důkaz toho připisují své vlastnoruční podpisy.

V …….. dne ……… 2021 Ve Vřesině,  dne …………. 2021

…………………………….. ……………………………………
………………… Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

Prodávající Kupující


