Výzva k podání nabídky
Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Malé dráhy 66, 664 61
Opatovice, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

Název zakázky:

Dodávka 2 kusů interaktivních tabulí včetně příslušenství,
dopravy, instalace a nastavení

Zadavatel
Název:

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace

IČ :

71004033
Malé dráhy 66, 664 61 Opatovice

Sídlo:
Zřizovatelem je obec Opatovice.
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Mgr. Dagmar Štěpánová

Telefon:

547 23 23 32

E-mail:

reditelna@zsopatovice.eu

1. Vymezení rozsahu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v rozmezí do 200 000 Kč do 600 000 Kč bez
DPH.
2. Předmět a specifikace plnění veřejné zakázky
Záměrem ZŠ je nákup 2 kusů interaktivních tabulí včetně příslušenství, dopravy, instalace a nastavení.
Přesná specifikace je v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 280 000 Kč bez DPH.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: Základní škola Opatovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Malé dráhy
66, 664 61 Opatovice
Termín zahájení prací: 22. 8. 2022, popř. koncem srpna
Termín dokončení prací: předpokládaný termín dokončení: 24. 8. 2022
5. Požadavky a podmínky na zpracování nabídky
Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v jednom originále v souladu s požadavky této výzvy.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Nabídka bude obsahovat a bude členěna následujícím způsobem:
a) vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č. 1 této výzvy,

b) oprávnění k podnikání – živnostenský list, popř. výpis z obchodního rejstříku (originál nebo
kopie)
c) reference o uchazeči – seznam minimálně tří významných zakázek obdobného rozsahu
v posledních 5 letech
d) podrobná a přesná specifikace dodávky včetně položkového rozpočtu – nutno ocenit všechny
stanovené položky,
e) návrh smlouvy,
f) souhlas uchazeče s podmínkami VZ.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé
nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem.
Fakturace - lhůta splatnosti faktury bude 30 dní dle vystavené faktury po předání díla, ve výši ceny
vzešlé z výběrového řízení.
Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této výzvě, budou z hodnocení vyřazeny.
Podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že mu je znám přístup a stav jednotlivých částí objektu
vztahujících se k dané akci, dále požadovaná lhůta dokončení, a že jsou tyto skutečnosti zohledněny
v cenové nabídce. Současně s podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že je cena uvedená v nabídce
konečná a obsahuje všechny případné náklady vyplývající z předmětu díla, aniž by takové položky byly
uvedeny výslovně ve výkazu položkový rozpočet.
Smlouva o dílo, včetně fakturace bude provedena na fakturační adresu:
Základní škola Opatovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Malé dráhy 66
664 61 Opatovice
IČO: 71004033
6. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny. Kritériem výběru bude nejnižší celková nabídková
cena. V případě shodné nejnižší nabídkové ceny rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky los.
7. Lhůta a místo předložení nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem doručení výzvy a končí 16. 5. 2022 v 10 hodin. Nabídky
je možné odeslat datovou schránkou (27xvci9) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele osobně nebo
poštou. Nabídky musí být ve lhůtě doručeny zadavateli.
Na zalepenou obálku napsat „Nákup a dodávka 2 kusů interaktivních tabulí včetně příslušenství,
dopravy, instalace a nastavení“, NEOTVÍRAT. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek proběhne 16. 5. 10. 2022 v 13,00 hodin.
8. Prohlídka ze strany uchazeče
Místní šetření lze provést denně od 10. 5. do 13. 5. 2022 v době od 13.00 hodin do 15.00 hodin po
telefonické domluvě na čísle 547 23 23 32.
9. Práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn:
- v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání,
- odmítnout všechny nabídky, výběrové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, a to
i bez udání důvodu s tím, že případné neuzavření smlouvy nemůže být druhou stranou sankcionováno,
- nevracet uchazečům předložené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené
dodavateli v nabídkách.
Veškeré vícepráce (změny) je nutné předem projednat s ředitelkou školy a uzavřít písemně.
Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených
s vypracováním a podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
10. Zpracování osobních údajů
10.1 Pro zaslání této nabídky jsme využili kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů. Pokud se jedná
o osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR),
zpracováváme je pouze za účelem této výzvy na základě č. 6 odst., 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem
spočívá ve vyhledávání vhodných uchazečů o veřejnou zakázku). V případě, že se zpracováním
nesouhlasíte, máte právo vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDPR.
10.2 Podáním nabídky dojde ke zpracování osobních údajů ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
(zpracování kvůli plnění právní povinnosti). Správce, který vystupuje v roli zadavatele ve smyslu
zákona o zadávání veřejných zakázek, je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení.
Archivační doba je stanovena jednotně v délce 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
10.3. Správcem osobních údajů je Ing. Adriana Blechová. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu
osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách www.zsopatovice.eu. Správce
nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
11. Doplňující informace k předmětu plnění
Při provádění budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu
plnění. Součástí práce je ekologická likvidace odpadu, úklid prostor.
Platnou nabídkou v tomto výběrovém řízení je pouze ta nabídka, která bude podána v souladu se všemi
požadavky stanovenými touto výzvou. Každý zhotovitel může předložit pouze jednu nabídku.
Případné dotazy lze zasílat emailem na adresu: reditelna@zaopatovice.eu nebo prostřednictvím datové
schránky.
Podáním cenové nabídky uchazeč potvrzuje, že je mu znám rozsah požadovaných prací. Na pozdější
připomínky nebude brán zřetel.

V Opatovicích dne 29. 4. 2022

Mgr. Dagmar Štěpánová
ředitelka školy

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Specifikace
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