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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dodávka notebooků a grafických tabletů“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace, se na Vás tímto 
obrací s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou 
postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále 
jen ,,zákon“), v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: 
„Dodávka notebooků a grafických tabletů“, a to v rámci mimořádných prostředků poskytnutých 
MŠMT na pořízení technického vybavení na rok 2020. 



 
 

1. ZADAVATEL – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název zadavatele:  Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace 
IČ:    70945730 
Sídlo:    Příční 1365, 696 62 Strážnice 
 
Zástupce zadavatele:   

Mgr. Petr Tomeček  
e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz  
telefon: 731 495 847 
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: 
Mgr. Petr Tomeček  
e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz  
telefon: 731 495 847 

 
 

2. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží a služeb. Název veřejné zakázky: Dodávka 
notebooků a grafických tabletů. 
 
 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem této veřejné zakázky je: dodávka a instalace 25 ks notebooků vč. software, 25 ks myší, 4 
ks grafických tabletů, instalace, včetně software školy a doprava. 
 
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v technické specifikaci (Příloha č 1 této 
Výzvy). 
 
 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Realizace veřejné zakázky: v termínu od uzavření smlouvy do 21. 12. 2020 včetně i postupnými 
dodávkami. 
 
Místem plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele – Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 
1365, příspěvková organizace, na adresu: Příční 1365, 696 62 Strážnice. 
 
 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 412 000 Kč (slovy: čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) 
bez DPH. 
  
 

6. DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Datum vyhlášení výzvy k podání nabídky: 25. 9. 2020 



 
 

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ A PŘEVZETÍ NABÍDKY  
 

Konec lhůty pro podání nabídek:   4.10. 2020 
Nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 
 
Nabídku doručte osobně do kanceláře Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, 
příspěvková organizace poštou na adresu Příční 1365, 696 62 Strážnice nebo elektronicky na adresu 
podatelna@zsmkstr.cz.  
Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena do 17. 10. 2020. 
 
 

8. KVALIFIKACE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli 

na základě zadávací dokumentace.  

 
Požadavky na zpracování nabídky: 

 nabídka musí být zpracována v českém jazyce a bude podána v písemné podobě ve formě 

položkového rozpočtu – viz Příloha č. 2 této Výzvy; 

 v nabídce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče;  

 účastník může podat pouze jednu nabídku; 

 nabídka bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a všemi jejími přílohami; 

 nabídkovou cenu uvede účastník v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH; 

 nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly 

uvést v omyl; 

 nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky se neotevírají. Zadavatel 

bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek.  

Nabídka účastníka, který nenacení všechny požadované položky nebo položky nacení nulou 
v TabuIce pro výpočet nabídkové ceny, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět dodávky.  

Nabídková cena je součtem všech dodávek a služeb včetně dopravy, montáže, instalace a uvedení 

do provozu, a to v rozsahu jejich odběru nebo jejich předpokládaného odběru za definované období, 

jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.  

Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smlouvy, kterou zadavatel uzavře s dodavatelem v rámci 
této veřejné zakázky.  
 
 

 



 

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek bude provedeno 
podle nejnižší nabídkové ceny. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 
  

 
 

10. PRÁVA ZADAVATELE 
 
a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
b) Údaje uvedené v jednotlivých částech výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky. 
c) Zadavatel je oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání 

nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být oznámena dodavatelům 
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 

d) Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou účastníci povinni adresovat na osobu oprávněnou 
jednat ve věcech veřejné zakázky uvedenou výše.  

e) Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu kdykoliv před uzavřením 
smlouvy, dále je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky a nevracet nabídky již 
podané.  

f) Zadavatel je oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, a rovněž je oprávněn vyloučit ze soutěže 
účastníka, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky stanovené ve Výzvě. 

g) Účastník je povinen dodržet podmínky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 
této Výzvy.  

h) Účastník nemá nárok na náhradu vzniklých souvisejících nákladů a nevznikají mu podáním 
nabídky žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.  

 
11. OBCHODNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Zadavatelem nebude poskytnuta záloha, úhrada bude prováděna v české měně. Úhrada bude 
zadavatelem provedena na základě fakturace dodavatele. Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit jen 
po řádném dodání dodávky v termínech a v rozsahu stanoveném ve smlouvě uzavřené se zadavatelem. 
Splatnost faktur (účetních dokladů) bude nejpozději 30 dnů od jejich doručení zadavateli. Faktura 
dodavatele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů. Zadavatel požaduje záruční dobu na veškeré položky zakázky podle druhu zboží v délce 24 
nebo 36 měsíců. 

 
12. PŘÍLOHY VÝZVY 

 
a) Příloha č. 1 - Technická specifikace  
b) Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 

 
 
Ve Strážnici dne 25. 9. 2020 
 
       Mgr. Petr Tomeček 
       ředitel školy 


