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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem 

"POŘÍZENÍ iPad" 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

název:    ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kraslice, okres Sokolov, příspěvková 

organizace 

se sídlem:  Dukelská 1122/53 

 358 01 Kraslice 

IČO: 70984841 

DIČ: CZ70984841 

kategorie zadavatele:  veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

II. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

druh veřejné zakázky: dodávka 

  

režim veřejné zakázky:   veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a)  

zadávaná mimo režim zákona jako veřejná zakázka malého 

rozsahu.  
smluvní vztah: kupní smlouva, jejíž závazný návrh bude předložen 

dodavatelem 
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III. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v dodání: 

20 ks nových Apple iPad : 

Apple iPad 64GB Wi-Fi (9. gen) –Procesor A13 Bionic, 10.2" Retina displej 2160 × 1620 

bodů, 64GB interní paměti, 8Mpx a 12Mpx kamery, , WiFi, Bluetooth 4.2, Lightning 

konektor, operační systém iPadOS 15, včetně nabíječky 

4 ks nových Apple iPad : 

Apple iPad 256GB Wi-Fi (9. gen) –Procesor A13 Bionic, 10.2" Retina displej 2160 × 1620 

bodů, 64GB interní paměti, 8Mpx a 12Mpx kamery, , WiFi, Bluetooth 4.2, Lightning 

konektor, operační systém iPadOS 15, včetně nabíječky 

24 ks obal na Apple iPad celoplášťový (ne pouze zadní strana): 

4 ks Apple Pencil – kompatibilní s výše zmíněnými iPady 

4 ks Apple Smart Keyboard – kompatibilní s výše zmíněnými iPady 

Součástí dodávky bude instalace a spuštění systémů Mosyle manager a Apple School 

Manager a zaškolení pro práci se zařízeními. 
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IV. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

předpokládaný termín uzavření  

smlouvy na plnění veřejné zakázky: 

zahájení plnění předmětu veřejné  

zakázky: 

 

20.08.2022 

 

podpisem smlouvy 

předpokládané dokončení plnění: 31.08.2022 

místo plnění: 

  

Dukelská 1122/53, 358 01 Kraslice  

Zadavatel si vyhrazuje právo výše uvedený časový průběh týkající se výběrového řízení 

pozměnit, zejména pak prodloužit, a to s ohledem na nepředvídatelný průběh výběrového 

řízení. Taktéž si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci účastníka o veřejnou zakázku 

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 

a) splnění základní způsobilosti analogicky k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) – e) 

zákona prokáže účastník formou podepsaného čestného prohlášení,  které je přílohou 

č. 2 této výzvy. 

Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 

písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona, která jsou ve vztahu k této 

veřejné zakázky zadavatelem analogicky uplatňována. 

b) splnění profesní způsobilosti analogicky k ustanovení 

• § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením 

prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

• § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o 

oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné 

zakázky;   

c) splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením seznamu alespoň 

tří obdobných zakázek úspěšně realizovaných účastníkem v období tří let před 

zveřejněním výzvy k předložení nabídek, v hodnotě min. 300 000,- Kč bez DPH za 

jednu každou.  

Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat za 

účastníka, a bude obsahovat zejména: objednatele, druh prováděných prací, hodnotu 

účastníkem realizovaných prací/ služeb, dobu realizace a kontaktní osobu objednatele 

včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto 

referenci ověřit. 

VI. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 

1. Účastník může předložit pouze jednu nabídku. 
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2. Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém 

jazyce a čitelně. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu 

smlouvy na jiných než výslovně označených místech. 

3. Nabídka musí obsahovat: 

a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu 

v rozsahu uvedeném v článku VII. této výzvy – viz příloha č. 1 této výzvy, 

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku V. této výzvy, 

c) doplněný a statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat 

za účastníka v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný 

návrh kupní smlouvy. 

4. Nabídka, včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 

jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku. 

5. Statutární orgán účastníka nebo osoba oprávněná zastupovat účastníka podepíše 

v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán,  

a) krycí list nabídky, 

b) poslední stranu nabídky, 

c) poslední stranu návrhu kupní smlouvy, 

d) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, 

e) čestné prohlášení. 

6. Obálka s vloženou nabídkou musí být: 

a) označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem účastníka, 

označena názvem této veřejné zakázky 

"POŘÍZENÍ iPad" 

 

b) označena nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT“ 

c) na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního 

orgánu nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka. 

VII. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny  

1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (cena 

bez DPH, výše DPH, cena vč. DPH) dle podmínek uvedených v této výzvě a v 

souvisejícím návrhu smlouvy o dílo v členění: 

a) cena bez DPH, 

b) DPH dle platných právních předpisů, 

c) celková cena včetně DPH. 

2. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

veřejné zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro 

účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí 

vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné 

zakázky nezbytné. 
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VIII. Vysvětlení dokumentace výběrového řízení 

1. Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat dodatečné informace k podmínkám 

této veřejné zakázky. E-mailové dotazy mohou účastníci zasílat prostřednictvím 

emailové zprávy kontaktní osobě zadavatele, které budou zadavateli doručeny 

nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

2. Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy účastníků je:  

Jan Kuzebauch 

tel.: 352 629 760, e-mail: jan.kuzebauch@zs2kraslice.cz 

3. Zadavatel odešle dodatečné informace včetně přesného znění požadavku účastníka 

prostřednictvím emailové zprávy všem účastníkům, které vyzval k podání nabídky, a 

dalším zájemcům, kteří jsou mu známi. Zadavatel současně uveřejní dodatečné 

informace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám této veřejné zakázky i bez předchozí žádosti účastníka. 

 

IX. Místo a lhůta podání nabídky 

Účastník podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena 

do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 12.00 hod. 

dne 20.06.2022 

X. Zadávací lhůta 

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 90 kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni uplynutí lhůty pro podání nabídky. 

XI. Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek 

1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, která je 

rovněž jediným hodnotícím kritériem. 

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. 

3. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti 

nabídek tak, že nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, nebo nabídka 

s nejvyšší ekonomickou výhodností dle stanovených kritérií. 

 

XII. Oznámení zadavatele 

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka 

z účasti z výběrového řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou 

všichni účastníci informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu 

nabídky účastníka nebo prostřednictvím datové schránky účastníka.  

V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení 

výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil. 

XIII. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští. 
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Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti 

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na účastníka. Účastník se proto 

zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací 

veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. 

mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, vyjma povinnosti dodržet zásady 

stanovené v § 6 zákona. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo 

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit  podmínky výzvy, 

b) změnit termín plnění veřejné zakázky, 

c) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, 

d) na úpravu konečného znění smlouvy, 

e) při nesplnění podmínek stanovených v této  výzvě účastníka vyloučit z další účasti 

ve výběrovém řízení, 

f) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu,  avšak nejpozději do uzavření smlouvy. 

3. Zadavatel předložené nabídky ani jejich části účastníkům nevrací. 

4. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

5. Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije 

svá práva výše uvedená. 

 

 

 

V Kraslicích dne 25.5.2022     Mgr. Jan Kuzebauch ředitel školy 
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