
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres
Litoměřice
Karla Jeřábka 941,413 01 Roudnice nad Labem
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VYZVA K PODAN! NABIDKY

do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

,,Dodávka notebooků a nabíjecího boxu v rámci projektu
s názvem ,,Nové cesty ve vzdělávání" podaného v rámci

,,OP VW, výzva č. 02_18_063 - Šablony tt - mimo hlavní město Praha "

Zadavatel, Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka g41, okres Litoměřice, se na
Vás tímto obrací s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona ó. í 3412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění, (dále jen ,,zákon"), v souladu se směrnicí Základní školy
Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice, o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.



1. ZADAVATEL

Název zadavatele: Základníškola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres
Litoměřice

lČ: 46773614
Sídlo: Karla Jeřábka g41, 413 01 Roudnice nad Labem

Zástupce zadavatele: Mgr. Olga Mat'áková
e-mail. vedeni@zskjerabka-rce.cz
telefon: 603 804 372

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky..
lng. Jiří Udatný
e-mail. judatny@s eznam.cz
telefon: 721 007 829

2. DRUH VEŘEJNÉ zAK^zKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,

3. VYMEZENí pŘeomĚTu VEŘEJNÉ zAK Ázrv

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 30 ks notebooků, 1 ks nabíjecího
boxu s podvozkem, classroom Management, zaškolení obsluhy a doprava,

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v technické specifikaci (příloha
č 1 této Yýzvy).

4. MísTo pLNĚNí vEŘEJNÉ zAK^zKy

MÍstem plnění veřejné zakázky je budova základní školy na adrese Karla Jeřábka 941,
413 01 Roudnice nad Labem.

5. pŘEDpoKlÁonruÁ HoDNoTA vEŘEJN É zaxÁzt<v

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 315.0OO Kč (slovy: tři sta patnáct tisíc korun
českých) bez DPH.

zadavatel tímto upozorňuie, že finanční plnění odpovídaiící vÝši předpoktádané hodnotv veřeiné
zakázkv zároveň představuie veškeré finanční prostředkv, iimiž zadavatet pro ptnění veřeiné zakázkv
disoonuie a nebude tak schopen přiimout nabídku s cetkovou nabídkovou cenou v kč bez DpH
Dřesahuiící vÝši předpokládané hodnotv veřeiné zakázkv. s ohledem na vÝše uvedené nesmí cetková
nabÍdková cena účastníka přesáhnout 315.000 Kč bez DPH, iinak bude takovÝ účastník vvtoučen
z vÝběrového řízení.
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6. DoBA REALlzAcE vEŘEJNÉ zAK Ázl<y

Realizace veřejné zakázky,. v termínu od 1. 9. - 4. 9. 2019 včetně

7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku je účastník povinen zaslat prostřednictvím elektronické pošty na všechny níže
uvedené e-mailové adresy zároveň,,

judatny@seznam.cz

vede n i @z s kj e ra b ka- rce, cz

8. KVAL|FIKACE A zPŮsoB zPRAcoVÁrrí Nagíoxy

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kterými

prokáže kvalifikační předpoklady na plnění předmětu veřejné zakázky,.

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č.2Yýzvy),
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání,

c) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku - nesmí být starší 90 dnů k poslednímu
dni lhůty pro podání nabídek,

d) datové listy nabízeného notebooku a nabíjecího boxu včetně technických
parametrů,

9. požADAvEK NA zpRAcovÁNí NneíDKovÉ cENy

Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu - Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny, která tvoří přílohu ó. 3 této Yýzvy, ve které účastník nacení všechny
požadované položky.

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

1o. HoDNocENí NABíDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti,

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Ekonomicky nejvýhodnější nabidkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH.
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11. LHůTA pRo poDÁNí Naeíoex

Konec lhůty pro podání nabídek: 26.7 . 20'19,9:00 hodin

12. PRoHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění není pro plnění předmětu veřejné zakázky či zpracování nabídky
nezbytná, z tohoto důvodu není organizovaná.

13. PRÁVA ZADAVATELE

a)

b)

c)

d)

e)

0

g)

Zadav atel nepři po uští va ri antn í řešen í n ab ídek,

ÚOa.le uvedené v jednotlivých částech Yýzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit
při zpracování nabídky.

Zadavatelje oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhŮtě pro
podání nabídek.

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

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv před
uzavřením smlouvy.

Zadavatelje oprávněnvyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud byly požadovány
a nebyly již ve výběrovém řízení předloženy.

Účastník je povinen dodžet podmínky uvedené v technické specifikaci, která tvoří
přílohu č. 1 této Yýzvy. Pokud Yýzva včetně příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, zadavatel umožňuje u každé takto vymezené položky
nabídnutí a použití i jiných rovnocenných (tj kvalitativně a technicky obdobných)
řešení.

14. eŘilonv _vÝz;y

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha é.2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 * Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

, //l, /^
íúg. tílgírlat,áková,

ředitelka školy

Základní škola Roudnice nad Labem,
Karla Jeřábka 941. okres Litoměřice

413 01 Roudnice nad Labem
1Č:46773614 -1-

V Roudnici nad Labem dne 11 .7 .2019
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