VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(dále jen „Výzva“)
Zadavatel
Název:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková
organizace

IČO:

47019727

Sídlo:

Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník

Zastoupený:

Mgr. Ludvík Vožeh, ředitel školy

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludvík Vožeh

Telefon:

313 112 511

E-mail:

zsrako@zsrako.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:
„Nákup mobilních zařízení s příslušenstvím“
(dále jen „Veřejná zakázka“)

Podmínky, za nichž bude Veřejná zakázka realizována, jsou stanoveny dále v této Výzvě.

1.

Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je: nákup mobilních zařízení s příslušenstvím.
Specifikace dodávky:
5 ks

Obal iPad - pěnový pro děti (s funkcí stojánku), pro ipad 9. generace

10 ks

Ochranné sklo Panzer Glas, pro iPad 9. generace

5 ks

iPad 10 generace, wifi, 256GB

1 ks

iPadPro 11 palců 512 GB (wifi,cellular)

1 ks

iPhone 13 mini

1 ks

Evo Clear - Apple iPhone 13 mini Case MagSafe®

1 ks

Ochranné sklo pro iPhone 13 mini (kompatibilita s obalem)

1 ks

Kryt OtterBox Symmetry Series 360 Elite na 11palcový iPad Pro

5 ks

Kryt OtterBox Symmetry Series 360 Elite na iPad 10. generace

5 ks

Ochranné sklo pro iPad 10. generace

Tablety musí být při dodání zařazeny do Device Enrollment Program (DEP) pro snadnou údržbu
zařízení a bezpečnost.
Dodavatel registruje zařízení v nástroji pro správu mobilních zařízení (Apple School Manager)
Tablety obsahují nabíječky a nabíjecí kabely.
Součástí nabídky budou produktové listy výrobků.
Vždy se jedná o nové zboží.
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní
Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 165.000,- Kč bez DPH.
Jednotková cena žádného zařízení nepřesáhne 40 tis. Kč včetně DPH.

2.

Doba a místo plnění Veřejné zakázky

2.1.

Doba plnění Veřejné zakázky

Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se Smlouvou a v
termínech v jejím rámci uvedených.
2.2.

Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky bude Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník,
příspěvková organizace, se sídlem Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník.

3.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu Veřejné
zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.) absolutní částkou v
českých korunách.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné
zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, nabídková
cena včetně DPH v Kč.
Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

4.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
a)

Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace

b)

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace

c)

Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této
zadávací dokumentace

d)

Položkový rozpočet – příloha č. 4

e)

Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.
4.1.

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a
názvy).

5.

Lhůta a místo pro podání nabídky a termín a místo otevírání nabídek

5.1.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.kr-stredocesky.cz).
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 12. 2022 ve 10:00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik jejího doručení Zadavateli.
5.2.

Termín a místo otevíraní nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

6.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.
Kritérium:

Váha:

Nabídková cena v Kč bez DPH: 100 %
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. Nejúspěšnější
nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování
všech podmínek a požadavků stanovených Zadavatelem.
Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek,
pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

7.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.

8.

Informace o poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli doručena nejpozději čtyři (4) pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen
reagovat. Písemná žádost musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.kr-stredocesky.cz/)
Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne Zadavatel dodavateli písemné vysvětlení nejpozději
do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele, a to bez identifikace
konkrétního dodavatele. Při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace postupuje Zadavatel
analogicky s § 98 ZZVZ.

9.

Práva Zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že je oprávněn nevybrat žádnou z nabídek na Veřejnou zakázku či Veřejnou
zakázku bez udání důvodu zrušit.

10.

Obchodní podmínky

Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec smluvního vztahu
mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány do závazného návrhu
Smlouvy, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a tvoří její Přílohu č. 3.

Přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3

Kupní smlouva – Návrh

Příloha č. 4

Položkový rozpočet

V Rakovníku dne 22. 11. 2022
Mgr. Ludvík Vožeh, v. r.
ředitel příspěvkové organizace

