Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100

Název
zadavatele:

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Hořovice,
Palackého náměstí 100

Sídlo:

Palackého náměstí 100
268 01 Hořovice

IČO:

47558504

Výzva k podání nabídky na VZ
veřejné zakázky
„Dodávka interaktivní tabule s vybavením II“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000981“
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka interaktivní tabule s vybavením II".
V souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) zadávána
postupem podle Zákona. Zadavatel upozorňuje, přestože se v této Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci
odkazuje na ustanovení Zákona, není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle Zákona, jak je
uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle ustanovení § 4 odst. 4 Zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.kr-stredocesky.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným
a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Dodávka kompletu základní interaktivní tabule v jednom setu s projektorem a vybavením reproduktory a
čtecí kamerou
(druhý pokus o získání nabídky)
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena formou souborových příloh v sekci
"Zadávací dokumentace veřejné zakázky" a případně též "Veřejné dokumenty" na detailu této
veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008787). Případné
vysvětlení, změna či doplnění k zadávacím podmínkám budou uvedeny tamtéž v sekci "Vysvětlení,
doplnění, změny zadávací dokumentace".
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
•
•
•
•

splnění základní způsobilosti analogicky podle ust. § 74 Zákona
splnění profesní způsobilosti analogicky podle s ust. § 77 odst. 1 a 2 Zákona
splnění ekonomické kvalifikace analogicky podle ust. § 78 Zákona
splnění technické kvalifikace analogicky podle ust. § 79 odst. 2 písm. a) Zákona

Specifikace technické kvalifikace a požadavky na poskytnutí dokladů o kvalifikaci:
Konkrétní požadavky na dodávku:
Zadavatel požaduje z důvodu jednotnosti vybavení výukovou technikou s ostatními zařízeními školy
kompatibilitu s tabulemi značky SMART BOARD (s ohledem na skutečnost že škola je již těmito tabulemi
vybavena):
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- interaktivní tabule
- chytrý dotyk, multidotyk a intuitivní lišta - model s funkcí chytrého dotyku, tabule automaticky rozpozná
dotyk prstem pro ovládání,
dotyk popisovače pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaní pro mazání digitálního inkoustu.
- Funkce současně pro více uživatelů – jeden píše, druhý ovládá, automaticky bez přepínání funkcí
- Poměr stran: 16:10 nebo 16:9
- Úhlopříčka min 2100mm
- základní výukový software, bez PC
- projektor ultrakrátký, rozlišení WXGA min. 1280x800, poměr stran 16:10 , min. svítivost 3 500 ANSI lm
- reproduktorová sestava s USB vstupem - min. 2x 20W umožňující přehrávání audio-mp3.
- vybavení : čtecí dokumentová kamera
- vybavení: konzole pro uchycení projektoru, reproduktorů a stojánek ke čtecí kameře, kabeláže
- doprava a montáž na místě, uvedení do provozu, zaškolení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky analogicky
podle ust. § 114 Zákona.
Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro plnění veřejné zakázky či zpracování
nabídky, nebude prohlídka místa plnění umožněna.
Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1
zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení
– nejnižší nabídkové ceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH v jednotlivých částech.
Nabídku v elektronické formě (včetně dokladů o kvalifikaci) na plnění veřejné zakázky je nutno předložit
pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz) nejpozději do do hodin.
Analogicky podle ust. § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci
řízení svými nabídkami vázáni):
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a obecně končí uplynutím 3
měsíců. Běh zadávací lhůty se upraví analogicky podle ust. § 40 odst. 2.
Dodávka a montáž na adrese Masarykova 387, 268 01 Hořovice - odloučené pracoviště školy.
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č.
1 této zadávací dokumentace.
Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v
závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]), a
dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem
více dodavatelů či fyzická osoba).
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu
či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením
řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako konsorcium
dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně
oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními
účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
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Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v
souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
5.2 Platební podmínky
Platební podmínky. Zadavatel uhradí kupní cenu na základě fatury dodavatele se splatností nejkéně 14
dnů.
6 Požadavky na obsah nabídky
Účastník předloží nabídku elektronicky na tento systém E-ZAK https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
template_edit_1464.html.
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
a) Obsah nabídky strukturovaný dle článku 3.1)
b) Podepsaný návrh kupní smlouvy
c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
e) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka
Tyto požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.
Nabídka musí být podána do pátku, 3. září 2021 do 12:00 hodin elektronickou formou.
7. Jazyk nabídky
Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a
názvy).
8. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je neveřejné.
9. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou
§ 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v
poptávkovém řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
10. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
č. 1 [Tento zadávací dokument - výzva]
Příloha č. 2 [Formulář pro čestné prohlášení ke kvalifikaci účastníka ]
Příloha č. 3 [Krycí list veřejné zakázky malého rozsahu]
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Příloha č. 4 [Návrh kupní smlouvy]
Za Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště,
Hořovice, Palackého náměstí 100,
dne: 27.8. 2021

Ing, CSc. Vladimír Kebert, ředitel školy, v.r.
V Hořovicích dne 27.08.2021
Ing, CSc. Vladimír Kebert, ředitel školy, v.r.

