Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
538 63 Chroustovice, Zámek 1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
dle ust. § 53 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel – Odborné učiliště Chroustovice tímto vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
DODÁVKA NOTEBOOKŮ PRO ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název:
Právní forma:
Adresa sídla:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
tel.:
email:

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
příspěvková organizace
Zámek 1, 538 63 Chroustovice
60 10 33 70
CZ 60 10 33 70
Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel školy
Ing., Bc. Jaroslav Bálek,
469 674 447, mobil 603 100 053
jbalek@chroustovice.cz

2. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předmětem této zakázky malého rozsahu je dodávka notebooků
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 390.000,- Kč včetně DPH
Specifikace:
Notebook – minimální počet 27 ks
Nové, nepoužité notebooky, nerepasované, včetně instalace a připojení na místo určení.
Záruka minimálně 3 roky
Určení notebooků:
Notebooky dostatečně výkonné pro multimédia, distanční výuku, kompletní služby Microsoft 365 a3
pro studenty a učitele, výukový SW aplikace (SW není součástí dodávky)
Součástí dodávky bude 10x kabel HDMI (displayPort) – HDMI (podle výstupního portu na NTB), délka
3 metry.
Konfigurace notebooků:
Pevný (klasický notebook) s číselnou klávesnicí
Tlačítka klávesnice jiná než stříbrná nebo bílá
Více jádrový procesor s minimální hodnotou benchmarks skóre 13000*
Paměť RAM s minimální kapacitou 8 GB (DDR4)
SSD disk s minimální kapacitou 256 GB
Rozhraní:
USB – C 1x
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x
Grafický výstup HDMI nebo DisplayPort
Audio Combo Audio Jack
Síťové RJ-45 (LAN)
Bluetooth minimálně v 4.2
WiFi 802.1 lac, verze minimálně WiFi 5
Optická mechanika Bez mechaniky
Podkladový operační systém W10.
TMP 2.0
Diplej:
úhlopříčka displeje 15,6“
Poměr stran 16:9

Typ panelu IPS
Rozlišení 1920 x 1080 px
Typ displeje Antireflexni
*Pozn.: benchmark skóre určeno dle www.cpubenchmark.net
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín plnění je:
26. srpna 2022
Místo plnění veřejné zakázky:
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Chroustovice, 538 63
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do 20. 06. 2022 do 12.00 hod
Na nabídky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
4.1. Forma a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka se podává písemně na adresu pro doručení nabídek:
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
Zámek 1
538 63 Chroustovice
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka notebooků
pro Odborné učiliště Chroustovice“ a textem „NABÍDKA-NEOTEVÍRAT!“. Na obálce musí být též
uvedena kontaktní adresa uchazeče.
Součástí zpracované nabídky bude i návrh smlouvy o dílo zpracované dle vzoru zaslané s poptávkou
v příloze (příloha č. 5).
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů:
Krycí list nabídky příloha č. 1 výzvy)
Doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy č. 2 výzvy
nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
Čestné prohlášení dle bodu 10 výzvy (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 3)
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 4)
Položkový rozpočet (příloha č. 6)
Kopie technických listů, či obdobných dokladů, ze kterých je možné ověřit splnění technických
požadovaných zadavatelem (bod 8 výzvy)
Jednotlivé
dokumenty
jsou
v elektronické
podobě
uloženy
na
www.chroustovice.cz/skola/vyberova-rizeni/
6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 6) v podbarveném sloupci.
Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za použití matematického
vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací
dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena
může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (vyplněný položkový rozpočet), bude
dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.
7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu
smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy o dílo, ale
akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové
čestné prohlášení (příloha č. 4)
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným ve
výzvě a akceptací dodavatele
Uchazeč předloží nabídku na celý předmět zakázky. Zakázka není rozdělena na části.
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 27 ks notebooků s příslušenstvím dle specifikace
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty, ze kterých bude zjevné splnění technických
parametrů předmětu veřejné zakázky, pokud to povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení
splnění technických podmínek vyžaduje.
Pokud zadavatel využil přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, užitné vzory,
ochranné známky apod., jde pouze o srozumitelnější a dostatečně přesné stanovení technických
podmínek. Zadavatel v takovém případě umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
9. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDKY
Nelze. Právní úkony elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem nelze činit.
10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
10.1. Prokázání kvalifikace v nabídce
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely podání nabídky
předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může požadované doklady nahradit čestným
prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované podmínky kvalifikace
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu
č. 2 této výzvy.
10.2. Základní způsobilost - doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1
ZZVZ
Dodavatel tak předloží:
Výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
Výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
10.3. Profesní způsobilost – doklady překládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Dodavatel tak předloží:
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
10.4. Společná ustanovení
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené pod body 10.1., 10.2, a 10.3. budou
zadavatelem požadovány pouze po dodavateli, se kterým bude uzavírána smlouva (vybraný dodavatel),
a to v originále dle § 122 odst. 3 ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad je
oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
11. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
12. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny vč.
DPH. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší zvlášť v části A a části B, přičemž
hodnocena jako nejvýhodnější bude vždy cena nejnižší. Nabídková cena bude stanovena jako cena
„nejvýše přípustná“.
Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (vyplněný položkový rozpočet). Její
pozdější doplňování je dle § 45 ZZVZ nepřípustné.
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní
před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové schránky nebo prostřednictvím
elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v bodě 1 této výzvy.
14. DALŠÍ USTANOVENÍ
14.1. Zadavatel si vyhrazuje právo
Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
Nevracet podané nabídky
Upřesnit podmínky zakázky
Vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené dodavatelem
v nabídce
Nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
Uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel
odmítne
Poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo s dodavatelem, který se umístí jako
třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí
k uzavření smlouvy.
Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako důvod pro vyloučení účastníka dle § 122 odst. 7
ZZVZ.
V Chroustovicích dne

_______________________________
Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel
Přílohy:
1. Krycí list
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dle bodu 9.1
3. Čestné prohlášení dle bodu 10 (střet zájmů)
4. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7
5. Návrh smlouvy
6. Položkový rozpočet

