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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Zadavatel 

 
Instituce: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková 

organizace 
Adresa:  Na Bojišti 759/15, 460 10 Liberec 3  

Zastoupený:  Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D., ředitel 
IČ:   00671274 
Telefon:  485 151 099, 775 759 999  
E-mail:   info@ssams.cz 
www stránky:  www.ssams.cz 

Kontaktní osoba:  Mgr. Ondřej Košek, e-mail: ondrej.kosek@gmail.com 
  Mgr. Jitka Andresová, e-mail: andresova.jitka@ssams.cz 
 
1.2 Název veřejné zakázky 
 
Dodávka výpočetní techniky. 
 
1.3 Název projektu 

Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0028 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 
 
1.4 Způsob zadání zakázky 
 
Zakázka malého rozsahu v souladu s § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a dle Příručky pro příjemce 
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8 (dále 
jen Příručka). Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Závazný dokument pro veřejné zakázky: Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání 
veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 
 
2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1 Specifikace druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks notebooků a 20 ks software.  

Kód z číselníku NIPEZ: 30213000-5 - Osobní počítače   

2.2 Místo plnění veřejné zakázky   

Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, 
příspěvková organizace, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 10 Liberec 3 
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2.3 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů notebooků a 20 kusů software dle specifikace 
v příloze č. 1.  
Zakázka je realizována v rámci projektu Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV), reg. č. 
CZ.1.07/1.3.00/51.0028. 
 

 Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 
 

2.4 Další požadavky 
 
V zájmu urychlení případných jednání směřujících k uzavření smluvního vztahu zadavatel 
předkládá návrh smlouvy o poskytnutí služeb, v níž je pro uchazeče závazný předmět smlouvy, 
podmínky plnění, cena a obchodní podmínky. O dalších ujednáních mohou obě strany dále 
jednat. Návrh smlouvy je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.  
 
3 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE 
 
3.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 Zákona 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde  
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo  
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště 

  
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo  
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
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vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,  
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů,  

 
e) který není v likvidaci, 

 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
  

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

  
h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
 výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

3.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona 
 
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 
 

3.3 Prokazování kvalifikačních předpokladů 
 

3.3.1 Základní kvalifikační předpoklady 
 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného 
prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 
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1 písm. a) až h) a j) a k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.  
Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. 
Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dní ke dni podání nabídky. 
 
3.3.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží kopie těchto 
dokladů: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
 
3.4 Forma splnění kvalifikace 
 

Uchazeč musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady.  
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti  
v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 
 
4  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY  
 

Celková předpokládaná cena: 396.694,00 Kč 
 
Uvedená cena bez DPH je maximální a nepřekročitelná, je stanovena jako nejvýše přípustná, 
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky.  
 
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 
 
5 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

Zadavatel poskytuje dodatečné informace na základě písemné žádosti, kterou uchazeč zašle (e-
mailem) na kontaktní osobu zadavatele (ondrej.kosek@gmail.com; andresova.jitka@ssams.cz) 
 nejpozději do pěti kalendářních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tyto 
dotazy zodpoví písemně do tří kalendářních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.  
Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou poskytnuty všem osloveným 
dodavatelům a zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací 
dokumentace.  
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné 
informace poskytovány telefonicky. 
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6 ZÁVAZNÁ STRUKTURA NABÍDKY 

6.1 Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace) 

6.2 Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů (bod 3.3 zadávací 
dokumentace) 

6.3 Nabídka zpracovaná dle požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky (bod 2 a 
příloha č. 1 zadávací dokumentace)  

6.4 Celková nabídková cena  

Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky v rámci tabulky pro zpracování nabídkové 
ceny, která je součástí specifikace předmětu plnění (viz příloha č. 1 zadávací 
dokumentace) s respektováním požadavku v bodě 4.  

 
6.5 Návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 

jeho jménem (příloha č. 4). 

7 HODNOTICÍ KRITÉRIA 

Základním hodnoticím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena:  

Celková výše nabídkové ceny bez DPH ………………………………………………..  100 % 

Nabídky uchazečů budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po 
nejméně výhodnou = nejdražší. 

Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu 
výběrového řízení, komise si vyžádá písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši 
nabídkové ceny podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3 pracovních dnů 
písemnou odpověď nebo se uchazeč nedostaví k jednání (viz výzva) za účelem zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena.   

 

V případě rovnosti nejnižší nabídkové ceny bude rozhodný datum a čas podání nabídky – tj. 
nabídka, která bude podána dříve, bude hodnotící komisí zařazena ve výsledném pořadí lépe. 

8 LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ VÁZÁN SVOU NABÍDKOU  

 

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do: 18.4.2015  
 
9 LHŮTA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 
 
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta 
pro podání nabídky začíná dnem zahájení zadávacího řízení a končí dne 18.2.2015  v 10:00 
hodin středoevropského času. 
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10 ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

10.1  

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii (kopie označena) 
v písemné formě, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace. Zároveň je uchazeč povinen tyto dokumenty poskytnout v elektronické podobě na 
nosiči dat, který bude zabezpečen proti provedení jakýchkoli dodatečných změn v datech v něm 
obsažených. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem  
a označením předmětu veřejné zakázky. Dokumenty v elektronické podobě budou poskytnuty 
ve formátu pro běžně dostupný textový editor a tabulkový procesor (DOC, XLS), skenované 
materiály (PDF). 

10.2  

Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla nejpozději 
do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Každý uchazeč může podat pouze 
jednu nabídku.  
Všechny části nabídky musí být předloženy v uzavřené a neporušené obálce označené názvem 
veřejné zakázky a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA: Dodávka výpočetní techniky a 
kontaktními údaji předkladatele (název uchazeče, sídlo, IČO). 
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel 
si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel doporučuje, aby všechny strany nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou 
a části nabídky byly svázány v jeden celek.  

10.3  

Nabídky musí být předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní 
adresu zadavatele pro tuto zakázku:  
 
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, Na Bojišti 
759/15, 460 10 Liberec 3 
 

3.1.1  
Nebude-li nabídka splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo bude-li postrádat 
některou z požadovaných částí nebo dokumentů, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení 
hodnoticí komisí.  
 
11 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
 
Otevírání obálek s nabídkami, které přišly v průběhu lhůty pro podávání nabídek, bude zahájeno 
dne 18.2.2015 v 10.00 hod, ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek v sídle zadavatele na 

adrese Na Bojišti 15, 460 10 Liberec, v ředitelně školy č. dveří 006P v pořadí, v jakém byly 
zadavateli doručeny. 
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Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka 
byla řádně přijata. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí 
vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
12 PRÁVO ZRUŠIT VÝZVU 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 
 
13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených 
s jejich vypracováním a účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou 
uchazečům vráceny. 

13.2  

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- Požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené 

v nabídkách. 
- Jednat s uchazečem o smluvních podmínkách v souladu s bodem 2. 4 
-  

14 SEZNAM PŘÍLOH  
 

1. Specifikace předmětu plnění a zpracování nabídkové ceny 
2. Krycí list 
3. Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
4. Návrh smlouvy  

 
 
 
 
 
 
Liberec, dne 29.1.2015                                    ............................................ 
               Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.  
                                  ředitel 

  


