Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Oznámení otevřené výzvy u výběrového řízení pod označením „DIGITÁLNÍ UČEBNÍ
POMŮCKY A PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI NA KOMENDĚ“
Vážení,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na dodávky, která bude
realizována v rámci projektu: „Prevence digitální propasti“, spolufinancovaného z Národního plánu
obnovy a projektu „Nástroje pro oživení a odolnost“, spolufinancovaného v rámci Národního plánu
obnovy – základní školy a gymnázia. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next
Generation EU.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně.

1.
Název zakázky:

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY A PREVENCE DIGITÁLNÍ
PROPASTI NA KOMENDĚ
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Komenského 6, 742 35 Odry
Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy
331 – Příspěvková organizace
00848191
Mgr. Radek Hendrych, tel.: 556 730 237,
email: radek.hendrych@komenska.com
dodávky

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupena:
Právní forma:
IČ:
Kontaktní osoba:
Druh zakázky:

2.

Identifikační údaje zadavatele

Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je dodávka ICT vybavení a moderních výukových pomůcek a zařízení.
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 5 – Položkový rozpočet a v příloze č. 4 – Obchodní
podmínky této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota:

471 488,- Kč bez DPH

Místo plnění:

sídlo zadavatele: Komenského 6, 742 35 Odry

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary):
30000000-9

Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

30213100-6

Přenosné počítače

30232100-5

Tiskárny a kresliče

30237000-9

Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

39162200-7

Školící pomůcky a zařízení

2.2. Termín realizace
Předpokládaný termín zahájení plnění: říjen 2022.
Termín ukončení plnění: do 45 dnů od podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu započetí plnění. V případě, že dojde k prodloužení
výběrového řízení a objektivně tak nebude možné zahájit plnění ve shora uvedeném předpokládaném
termínu, bude skutečný termín zahájení odsunut o dobu prodloužení výběrového řízení.

3.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Výzva a Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou dobu pro podání nabídek
uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_449.html. Na profilu
zadavatele je přístup k zadávací dokumentaci zajištěn formou neomezeného dálkového přístupu
nonstop 24 hodin denně až do vypršení lhůty pro podání nabídek, a to na příslušném internetovém
odkazu.

4.

Požadavky na kvalifikaci

Prokázání splnění základní, profesní a technické způsobilosti splnit veřejnou zakázku je popsáno v čl.
4 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

5.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou)
označené „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY A PREVENCE DIGITÁLNÍ
PROPASTI NA KOMENDĚ“ názvem a adresou dodavatele a zadavatele.
Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do 15.09.2022 do 09:00 hodin.
Místem podání nabídek je následující adresa zadavatele: ZŠ Odry, Komenského 609/6, 742 35
Odry.
Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech
PO - PÁ: 07:30 – 14:30; vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: ZŠ Odry, Komenského
609/6, 742 35 Odry, a to před termínem uplynutí lhůty doporučeným dopisem. Dodavatel však v tomto
případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě vlivem
poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací
služby je za okamžik podání nabídky považována doba fyzického převzetí obálky na adrese
zadavatele.

6.
6.1.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH – váha 100 %.
Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti ve výběrovém
řízení a který nabídne nejnižší cenu.

6.2.

Metoda vyhodnocení nabídek

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v Krycím listu nabídky
shodné s přílohou č. 4 zadávací dokumentace (čl. II. odst. 1). V případě rozporu celkových
nabídkových cen uvedených ve smlouvě či krycím listu bude pro hodnocení použita cena uvedená ve
smlouvě.
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7.

Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka výběrového řízení
z účasti ve výběrovém řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto výběrovém řízení, všechny výdaje spojené
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání
nabídek nevrací.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), může být zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné
znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši
skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
Zpracovávání osobních údajů v rámci výběrového řízení, je prováděno zákonným způsobem z důvodu
„přípravy a plnění smlouvy“ a z důvodu „právní povinnosti“ zadavatele jako správce osobních údajů.
Ostatní informace, práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů naleznete na
https://komenska.com.

V Odrách dne 01.09.2022

Mgr. Radek Hendrych
ředitel

Mgr. Radek
Hendrych

Digitálně podepsal
Mgr. Radek
Hendrych
Datum: 2022.09.01
11:11:31 +02'00'
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