Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky
Vážený pane / Vážená paní,
dovoluji si Vás vyzvat jako účastníka zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem: „Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec“ k vypracování a k podání
nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a v souladu s
platnými právními předpisy. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené
se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek a pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty financované z Evropské unie/Evropský fond pro regionální
rozvoj, Integrovaný regionální operační program a pokyny pro zadávání zakázek uvedených
v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“).

Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují zajištění IT vybavení,
serveru a síťové infrastruktury a vybavení učeben nábytkem.
Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení
mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v této zadávací dokumentaci, a to
v rámci:
„Části č. 1) IT vybavení, server a síťové infrastruktura“
Tato část veřejné zakázky řeší dodávku IT vybavení, serveru a síťové infrastruktury.
„Části č. 2) Nábytek“
Tato část veřejné zakázky řeší dodávku školního nábytku.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název

CPV

Vybavení pro výuku

39162100-6

Školní nábytek

39160000-1
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Sítě

32400000-7

Síťová zařízení

32420000-3

Počítače

30200000-1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.720.763,- Kč bez DPH, z toho
předpokládaná hodnota:
•
Části č. 1) IT vybavení, server a síťové infrastruktura je 1.611.227,- Kč bez DPH,
•
Části č. 2) Nábytek je 1.109.536,- Kč bez DPH.
Pokud nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v dané části překročí
předpokládanou hodnotu dané části, bude to důvod zadavatele pro vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení (veřejné zakázky) v dané části.
Na každou část veřejné zakázky je možné vybrat jiného dodavatele. Jeden dodavatel může být
vybrán i pro více částí veřejné zakázky. Zadavatel nestanovuje omezující pravidla pro zadání
částí veřejné zakázky.

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Obec Český Rudolec
sídlo:
378 83 Český Rudolec 123
IČ:
00246441
Osoba oprávněné jednat za zadavatele: Luděk Plucar, starosta
Tel.:
+420 702128440
E-mail:
ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Kontaktní osoba - osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Kontaktní osobou této veřejné zakázky je Radim Pala, DiS., tel. +420 773 204 154, e-mail:
radimpala@email.cz

Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace, kontaktní osoba:
Zadavatel umožňuje neomezený přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dalším
informacím
k veřejné
zakázce
na
svém
profilu
zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html.

Vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručí účastníci zadávacího řízení výhradně
písemně
prostřednictvím
elektronického
nástroje
na
adrese
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html.
(telefonické
dotazy
nebudou
akceptovány).
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Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností - Radim Pala, DiS., tel. +420 773 204 154, email: radimpala@email.cz zajistí uveřejnění odpovědi na případné dotazy účastníků
zadávacího
řízení
vždy
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html. Při vyřizování bude zadavatel
postupovat v souladu s § 54 odst. 5 ZZVZ a dále přiměřeně podle ustanovení § 98 ZZVZ.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín dodání a předání předmětu veřejné zakázky:
Termín zahájení dodávky pro obě části veřejné zakázky je po podpisu kupní
smlouvy, termín dodání nejpozději do 21. 08. 2020.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění části veřejné zakázky
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.
Elektronické podání nabídky:
Zadavatel požaduje podání nabídky pouze v elektronické podobě, veškeré podrobnosti
k podání nabídky a elektronické komunikaci v průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v originálech nebo kopiích a mohou
je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Základní kvalifikační předpoklady
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před podáním nabídky.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Způsob prokázání splnění:
účastník zadávacího řízení:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný
letech před zahájením zadávacího řízení odpovídající doklad ne starší než 3 měsíce
pravomocně odsouzen pro trestný čin
před podáním nabídky; výpis z evidence
uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Rejstříku trestů účastník zadávacího řízení doloží,
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné
znění, nebo obdobný trestný čin podle
právnické osobě, tak ve vztahu ke všem
právního řádu země sídla účastníka
statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem
zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením
členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li
se nepřihlíží,
statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení
či členem statutárního orgánu účastníka
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zadávacího řízení právnická osoba, výpis z
evidence Rejstříku trestů účastníka zadávacího
řízení doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu
nebo ke každému členu statutárního orgánu této
právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční
právnická osoba prostřednictvím organizační
složky, doloží účastník zadávacího řízení výpisy z
evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu
organizační složky, jakož i ve vztahu ke
statutárnímu orgánu nebo všem členům
statutárního orgánu zahraniční osoby
Potvrzení příslušného finančního úřadu.

b)
nemá v České republice nebo v zemi svého
Prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož
sídla v evidenci daní zachycen splatný
jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního
daňový nedoplatek,
předpokladu ve vztahu ke spotřební dani.
c)
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z
nemá v České republice nebo v zemi svého
něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
kvalifikačního předpokladu
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého
Potvrzení od příslušného pracoviště České správy
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
sociálního zabezpečení.
na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci dle § 187 občanského
zákoníku., proti němuž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného
Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení
právního předpisu například dle zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán.
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 kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, aby účastník zadávacího
řízení prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních
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kvalifikačních předpokladů prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží listiny
požadované v § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek:
dle odst. 1) zákona o zadávání veřejných zakázek - výpis z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž
příslušný dokument musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před podáním nabídky.
dle odst. 2 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek - doklad o oprávnění k
podnikání, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění
vyplývá pro obor „Velkoobchod a maloobchod“, případně ekvivalent.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje.
Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady pro Část č. 1) IT vybavení, server a síťová
infrastruktura
5.4.1a) Podle § 79 odstavec 2 zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje
účastník zadávacího řízení, který ve své nabídce předloží seznam významných dodávek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 2
obdobné dodávky, kdy se za obdobnou dodávku považuje dodávka v minimálním objemu
každé referenční zakázky ve výši 800.000,- Kč bez DPH /referenční zakázka a předmětem
byla dodávka IT vybavení.
Podle § 79 odstavec 2, písmena j) předloží účastník přehled nástrojů nebo pomůcek,
provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici;
Účastník předloží zadavateli v rámci nabídky Internetový odkaz pro demoverzi nebo
trialverzi SW k ověření splnění požadovaných parametrů a funkcí v rámci zadávací
dokumentace.
Technické kvalifikační předpoklady pro Část č. 2) Nábytek
Podle § 79 odstavec 2 zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje účastník
zadávacího řízení, který ve své nabídce předloží seznam významných dodávek poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele;
Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 3
obdobné dodávky, kdy se za obdobnou dodávku považuje dodávka školního nábytku v
minimálním objemu každé referenční zakázky ve výši 500.000,- Kč bez DPH /referenční
zakázka.
V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) zákona předloží dodavatel vzorky výrobků určených k
dodání.
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Předložením vzorků výrobků určených k dodání dodavatel prokazuje splnění minimální
úrovně kvalifikace.
Dodavatel předloží jeden funkční vzorek každé z položek, kdy seznam jednotlivých položek
je uveden v Příloze č. 2 - seznam vzorků k předložení.
Dodavatelem předložené vzorky musí technickými vlastnostmi, parametry, jakostí a
provedením odpovídat technické specifikaci popsané v zadávací dokumentaci a požadavkům
zadavatele.
Dodavatel v rámci své nabídky předloží zadavateli vzorky zboží určeného k dodání a to v
termínu stanoveném zadavatelem, tedy 2 pracovní dny přede dnem, kdy končí lhůta pro
podání nabídek (při konci lhůty pro podání nabídek dne 16. 07. 2020 budou tedy vzorky
dodány dne 13. 7. 2020), a to mezi 8 a 14 hod.
Vzorky budou předávány v budově sídla obce Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec 123.
Vzorky bude přebírat pověřený pan správce věcí veřejných Petr Dušejovský, tel.:
+420606560764 e-mail: spravce@ceskyrudolec.cz, na základě předávacího protokolu, a budou
umístěny v místnosti k tomu určené, která bude náležitě označena.
Dopravu vzorků do určené místnosti si zajistí dodavatel. Každý vzorek musí být viditelně
označen tabulkovým číslem a označením dodavatele, který vzorek poskytl.
Po skončení zadávacího řízení jsou dodavatelé povinni si předložené vzorky od zadavatele
převzít zpět ve smyslu ustanovení § 39 odst. 6 zákona. K převzetí vzorků budou účastníci
vyzváni ve lhůtě minimálně 7 dní před termínem k tomu určeným, zajištění odvozu vzorků je
tedy v kompetenci každého dodavatele.
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být
vyloučen ze zjednodušeného podlimitního řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi
zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím 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 v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ a § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje
komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením zákona.
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
Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 114 odst. 1 zákona podle hodnotícího kritéria,
kterým je ekonomická výhodnost nabídek.
V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící
komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až po nejvyšší
hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti
nabídkových cen rozhodne los.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dne 16. 07. 2020 v 10:00 hodin končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas
podání nabídky odpovídá účastník zadávacího řízení.
Ostatní údaje nutné pro zpracování a podání nabídky obsahuje příloha zadávací
dokumentace.

V Českém Rudolci dne

Luděk
Plucar

Digitálně podepsal
Luděk Plucar
Datum: 2020.06.25
14:21:42 +02'00'

………………….………..................
Luděk Plucar, starosta
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