Výzva k podání nabídek
na zakázku malého rozsahu na dodávky
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

Název zakázky: Základní škola Rapotice – učebna polytechnických výchov - IT
Jedná se o veřejného zadavatele.
Název zadavatele:
Obec Rapotice
Sídlo:
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
IČ:
00290335
Zastoupený:
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
E-mail:
bechny.j@seznam.cz
Zadavatel není plátcem DPH.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
TAILORA s.r.o.
IČ:
06044794
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
dotace@tailora.cz
E-mail:
Dnes, tj. 22. 3. 2019 vás vyzývám k předložení nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace, vše na zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim
ZZVZ, podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014 – 2020, který je jako příloha č. 3 součástí Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Metodický pokyn“).
Jedná se o zakázku na dodávky zadávanou mimo režim ZZVZ, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.
Pakliže zadavatel v této výzvě k podání nabídek nebo v zadávací dokumentaci
odkazuje na jednotlivá ustanovení ZZVZ, zejména pokud se týká kvalifikačních
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předpokladů, apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací
dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.

1. Klasifikace předmětu zakázky:
Kód CPV
30200000-1

název zboží
IT vybavení

2. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka tohoto IT vybavení: notebook žákovský-15 ks,
notebook učitelský-1 ks, multifunkční tiskárna-1 ks, tablet -10 ks, interaktivní sestava –
1 ks, televizor – 1ks, fotoaparát – 1 ks.
Veškeré účastníkem nabízené zařízení musí být vzájemně kompatibilní.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také montáž, uvedení do provozu a zaškolení
obsluhy v rozsahu min. 2 hodin.
Vítězný účastník výběrového řízení jako prodávající se zavazuje zadavateli jako
kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží.
Zboží musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí
odpovídat normám EN.
Předpokládaná cena je 400.000,- Kč bez DPH.
Nabídka může být předložena pouze na celý předmět zakázky.
Nabídka může být předložena pouze v českém jazyce.
Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní
názvy, apod., jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel
umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, vše ve smyslu bodu 7.2.3.
a 7.2.4. Metodického pokynu. Zadavatel uvede tuto možnost u každého takového
odkazu, a to v jakékoliv části zadávací dokumentace.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické
parametry musí odpovídat normám EN.
Celou zadávací dokumentaci zadavatel pořídil v elektronické podobě, přičemž ji
účastníkům výběrového řízení poskytne následujícím způsobem:
Kompletní zadávací podmínky v elektronické podobě zašle zadavatel vyzvaným
účastníkům výběrového řízení společně s touto výzvou. Pokud bude o poskytnutí
zadávací dokumentace žádat také jiný zájemce, než který byl adresně vyzván
k podání nabídky, poskytne zadavatel zadávací dokumentaci i tomuto zájemci, a to
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stejným způsobem, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace, nejpozději však do 2 pracovních dnů od obdržení jeho
žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.

3. Lhůta a místo pro podání nabídky, dodatečné informace
k zadávacím podmínkám/vysvětlení zadávacích podmínek
Vaši nabídku doručte zadavateli na adresu: Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73
Rapotice do 3. 4. 2019, do 17:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce
označené názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Základní škola Rapotice –
učebna polytechnických výchov - IT“ a zpáteční adresou účastníka výběrového
řízení. Osobní podání v úředních hodinách Obecního úřadu Rapotice v pracovní době
od 8:00 do 14:00 hod na podatelnu, poslední den lhůty 3. 4.2019 do 17:00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel přijme, ale nebudou
otevřeny. Zadavatel vyrozumí účastníka výběrového řízení že, jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže i
bez předchozího dotazu některého z účastníků výběrového řízení, s tím, že všechny
účastníky výběrového řízení bude o změnách informovat.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám/žádost o vysvětlení zadávacích podmínek výhradně prostřednictvím
osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, s tím, že písemná žádost o
poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám/žádost o vysvětlení
zadávacích podmínek musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 4 pracovní
dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace
k zadávacím podmínkám/vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti všem účastníkům
výběrového řízení, které vyzval k podání nabídky včetně tazatele.
Žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu TAILORA s.r.o.,
Vrchlického 12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o
dodatečné informace dotace@tailora.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení až do uzavření realizační smlouvy
kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu, zejména však za podmínek stanovených v
§ 127 ZZVZ nebo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu, a to z jakéhokoliv důvodu, popř. že by mu dotace
byla z jakéhokoliv důvodu krácena. Pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu z jakéhokoliv důvodu nebo mu
bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena je dále oprávněn nepřistoupit
k podpisu realizační smlouvy nebo od uzavřené realizační smlouvy odstoupit.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření realizační smlouvy.
Případ, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu nebo mu bude tato dotace krácena bude považován za důvody
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hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém
řízení pokračoval.
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv
nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky.
Zadavatel nebude účastníkům výběrového řízení hradit žádné náklady spojené
s účastí ve výběrovém řízení.

4. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH za celou dodávku.
Zakázka bude přidělena tomu z účastníků výběrového řízení, který předloží ve své
nabídce nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel nebude s účastníky výběrového řízení
po podání nabídek dále jednat.

5. Lhůta a místo plnění zakázky
Místo plnění veřejné zakázky bude areál ZŠ Rapotice na adrese Základní škola
Rapotice, Školní 69, 675 73 Rapotice, resp. zboží bude dodáno na tuto adresu,
kde bude zadavatelem/kupujícím převzato.
Doba plnění zakázky, tj. dodání požadovaných dodávek a protokolární předání
kupujícímu/zadavateli bude nejpozději do 7.6.2019.
Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti
finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení
předmětného zadávacího řízení.
V Jihlavě dne 22. 3. 2019
za zadavatele na základě plné moci
TAILORA s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
Příloha:
-

1 zadávací dokumentace včetně příloh (vzorová kupní smlouva, krycí list
nabídky, vzorové čestné prohlášení k základní kvalifikaci)
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Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)
Název zakázky: Základní škola Rapotice – učebna polytechnických výchov - IT
Jedná se o veřejného zadavatele.
Název zadavatele:
Obec Rapotice
Sídlo:
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
IČ:
00290335
Zastoupený:
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
bechny.j@seznam.cz
E-mail:
Zadavatel není plátcem DPH.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
TAILORA s.r.o.
06044794
IČ:
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
E-mail:
dotace@tailora.cz
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim ZZVZ, podle Metodického pokynu
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je jako
příloha č. 3 součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „Metodický pokyn“).
Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
účastníků výběrového řízení v rámci výběrového řízení mimo režim ZZVZ na
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zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Zadavatel upozorňuje
účastníky výběrového řízení, že zakázka je zadávána mimo režim zák. č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Pakliže
zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení ZZVZ,
zejména pokud se týká způsobilosti či kvalifikace, apod., činí tak z důvodu lepší
precizace a konkretizace textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti
zadávacích podmínek.
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník výběrového řízení plně a bez
výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník výběrového řízení před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace
obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník výběrového
řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to
mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového
řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka výběrového řízení k
zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka výběrového řízení z výběrového řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a
zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní,
nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení na skutečnost, že zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastníci výběrového
řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či jinde v zadávacích
podmínkách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii,
specifické označení, příp. na obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení atd.,
tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu, a to ve smyslu ustanovení bodu 7.2.4.
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014
- 2020. V tomto případě je účastník výběrového řízení oprávněn v nabídce uvést
i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. zadavatel v tomto
případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
1.1.
Přílohy zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky – závazný návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti - vzor
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2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1.
Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky dodávka tohoto IT vybavení: notebook žákovský-15 ks,
notebook učitelský-1 ks, multifunkční tiskárna-1 ks, tablet -10 ks, interaktivní
sestava – 1 ks, televizor – 1ks, fotoaparát – 1 ks.
Veškeré zařízení musí být vzájemně kompatibilní.
Vítězný účastník výběrového řízení jako prodávající se zavazuje zadavateli jako
kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Zboží musí splňovat normy podle
právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také montáž, uvedení do provozu a odborné
zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 2 hod. a dodání návodu k obsluze v českém
jazyce společně s dodávkou.
Zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Účastník výběrového řízení bere
na vědomí, že v případě neposkytnutí finančních prostředků o d I n t e g r o v a n é h o
r e g i o n á l n í h o o p e r a č n í h o p r o g r a m u , popř. v případě krácení dotace, je
zadavatel oprávněn výběrové řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i
zrušit, popř. odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.
2.2.
Klasifikace předmětu plnění zakázky
Zadavatel vymezil předmět zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné
zakázky, a to následujícím způsobem:
Kód CPV:

30200000-1

IT vybavení

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy zboží
notebook žákovský-15 ks
• Úhlopříčka displeje 15,6“, rozlišení min. 1366x768, matný
• RAM min. 4GB typu DDR4
• Procesor - min. 4700 bodů PassMark CPU Mark dle http://www.cpubenchmark.net
• HDD kapacita min. 500GB
• WiFi
• Bluetooth
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•

•
•
•

min. 2xUSB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, VGA, HDMI, kombinovaný konektor pro
sluchátka a mikrofon
Optická interní DVD mechanika, webkamera, čtečka paměťových karet,
numerická klávesnice
Váha do 2,4 kg
předinstalovaný operační systém v češtině kompatibilní se stávajícím
programovým vybavením zadavatele (zadavatel používá v současnosti MS
Windows) – trvalá časově neomezená legální licence v nejnovější verzi
výrobce s plnou podporou práce v doméně (možnost zanořit stroj do
domény)

notebook učitelský-1 ks
• Předinstalovaný operační systém v češtině kompatibilní se stávajícím programovým
vybavením zadavatele (zadavatel používá v současnosti MS Windows) – trvalá
časově neomezená legální licence v nejnovější verzi výrobce
• Procesor: Minimálně 7600 bodů PassMark CPU
• Displej: 39,6 cm (15,6") IPS Full HD dotykový (1920 x 1080)
• Paměť: 8 GB DDR4
• Pevný disk: 256 GB M.2 SSD NVMe + 1 TB (7200 ot./min)
• Grafická karta: Minimálně 2100 bodů PassMark
• USB-C, USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, HDMI
• Touchpad
• HD webkamera
• čtečka SD karet
• podsvícená numerická klávesnice
• čtečka otisků prstů
multifunkční tiskárna-1 ks
• Formát tiskárny: A3 LED
• Paměť: 256 MB
• Rozlišení: 1200x600
• Rychlost černého tisku: 23 A4/min
• Rychlost barevného tisku: 23 A4/min
• Tisk první strany: 14 s
• Max. měsíční zatížení: Minimálně 75 000s
• Duplex
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•
•
•
•

Displej
1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m2
multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2
Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 TX Ethernet, vol.
obousměré paralelní

tablet -10 ks
• Displej: 10,1" IPS, HD (1200x800), 10-point multitouch
• Ovládání: multitouch (prsty), HW tlačítka (zap/vyp) + hlasitost
• Audio: Dolby ATMOS, integrovaný mikrofon
• Fotoaparát: Integrovaný rotační (180°) fotoaparát 8M autofocus, f2.2
• Senzory: Akcelerometr (G-sensor), GPS, Kompas, Ambient Light, Hall
• Konektivita: Bluetooth 4.0, Dual Band WiFi 2,4GHz 802.11 b/g/n
• Porty/sloty: 3,5mm audio jack, microUSB (OTG), microSD
interaktivní sestava – 1 ks
• Interaktivní tabule
• Projektor na krátkou projekci
• Držák na krátkou projekci
• Kabeláž (1x VGA (nebo HDMI) kabel 10m, 1x napájecí kabel 230V 5m)
televizor – 1ks
• Velikost obrazovky minimálně 49“
• SMART TV
• rozlišení min. 1920x1080 px
• energetická třída min. A++
• vlastní operační systém
• internetový prohlížeč
• možnost připojení klávesnice a myši
• WiFi
• Miracast
• LAN, USB
• výkon reproduktorů min. 10W
• příjem signálu DVB-T2 (H265-HEVC)
• možnost uchycení dle standardů VESA
• včetně ovladače
5
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fotoaparát – 1 ks
• Digitální zrcadlovka vhodná pro objektivy AF-P
• Bluetooth modul
• Objektiv 18-55 mm AF-P VR
• Objektiv 70-300 mm Macro
• 32GB karta
• brašna + čisticí utěrka
• rozlišení snímače minimálně 24 Mpx
Veškeré účastníkem nabízené zařízení musí být vzájemně kompatibilní.
2.3.
Doba plnění zakázky
Doba plnění zakázky, tj. dodání požadovaných dodávek a protokolární předání
kupujícímu/zadavateli bude nejpozději do 7. 6. 2019.
Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti
finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení
předmětného výběrového řízení.
2.4.
Místo plnění zakázky
Místo plnění veřejné zakázky bude areál ZŠ Rapotice na adrese Základní škola
Rapotice, Školní 69, 675 73 Rapotice, resp. zboží bude dodáno na tuto adresu, kde
bude zadavatelem/kupujícím převzato.
3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
3.1. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
3.2.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána
statutárními zástupci účastníka výběrového řízení dle výpisu z obchodního rejstříku,
popř. samotným účastníkem výběrového řízení, pokud se jedná o podnikající
fyzickou osobu.
Nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních v českém jazyce na papíru
formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude
obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie“.
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Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak
zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
Struktura nabídky
Nabídka účastníka výběrového řízení musí být členěna ve struktuře podle osnovy
uvedené v článku 8 této ZD.
Kupní smlouva
Účastník výběrového řízení je povinen předložit v nabídce doplněný návrh
kupní smlouvy, vyhotovený v souladu s obchodními podmínkami, které jsou
přílohou této zadávací dokumentace. Návrh k u p n í smlouvy musí být podepsaný
za účastníka výběrového řízení statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou, případně samotným účastníkem
výběrového řízení, pokud se jedná o fyzickou podnikající osobu; originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky
účastníka výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v
předloženém návrhu kupní smlouvy oproti obchodním podmínkám, vyjma
vyplnění identifikačních údajů účastníka výběrového řízení a vyplnění nabídkové
ceny. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou
osobou) není předložením návrhu k u p n í smlouvy; nabídka ú č a s t n í k a
v ý b ě r o v é h o ř í z e n í se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku vyřadí.
Zadavatel následně bezodkladně vyloučí účastníka výběrového řízení, jehož
nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení účastníka
výběrového řízení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně účastníku
výběrového řízení oznámí.
Krycí list
Účastník výběrového řízení je povinen předložit v nabídce doplněný a
podepsaný krycí list, j e h o ž z á v a z n ý v z o r j e přílohou této zadávací
dokumentace. K r y c í l i s t musí být podepsaný za účastníka výběrového řízení
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně
zmocněnou, případně samotným účastníkem výběrového řízení, pokud se jedná o
fyzickou podnikající osobu. Do krycího listu účastníci výběrového řízení doplní
technické parametry nabízené dodávky včetně značky a typu nabízených
technologií/zařízení. Tato technická specifikace nabízeného plnění uvedená
v krycím listu nabídky je pro účastníka výběrového řízení závazná a stane se
součástí kupní smlouvy, jakožto její příloha č. 1 vymezující předmět plnění kupní
smlouvy do nezbytných podrobností pro přesnou specifikaci dodávky.
Podoba nabídky
Nabídka bude odevzdána na adresu zadavatele: Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73
Rapotice - v zalepené obálce a opatřená nápisem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka –
Základní škola Rapotice – učebna polytechnických výchov - IT“.
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Náklady na zpracování nabídky
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně
příslušný účastník výběrového řízení. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné
náklady jakéhokoli druhu, které účastník výběrového řízení v souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení vynaloží (např. s prohlídkou místa plnění, apod.).

4. ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Účastníci výběrového řízení jsou povinni prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace
níže uvedeným způsobem a v níže uvedeném rozsahu:
4.1. Základní způsobilost
Účastníci výběrového řízení musí v nabídce prokázat splnění základní
způsobilosti podle § 74 ZZVZ v níže uvedeném rozsahu:
4.1.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje dodavatel/účastník výběrového
řízení, který/jehož:
● žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán
dodavatele ani právnická či fyzická osoba dodavatele, tj. ani dodavatel/účastník
výběrového řízení nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele - § 74
odst. 1 písm. a) ZZVZ,
● nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
● nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění - § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
● nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
● není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Účastníci výběrového řízení prokazují splnění základní způsobilosti čestným
prohlášením, přičemž lze využít vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3
této zadávací dokumentace.
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4.2. Profesní způsobilost
Účastníci výběrového řízení musí v nabídce prokázat splnění profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců přede dnem podání
nabídky či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ), a
- dokladu o oprávnění k podnikání prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tj. Velkoobchod a maloobchod, popř. obdobné oprávnění k podnikání.
Účastníci výběrového řízení prokazují splnění profesní způsobilosti předložením
prostých kopií výše uvedených dokladů.
Základní i profesní způsobilosti mohou účastníci výběrového řízení prokázat m j .
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího 3 měsíců (v prosté
kopii) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (v prosté kopii).
V případě společné nabídky účastníka výběrového řízení a několika poddodavatelů
musí být splnění prokázání způsobilosti/kvalifikace plně v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ, pakliže není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Další profesní
způsobilost a případně kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně.
Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele/jiné osoby, který
za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění
veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem,
resp. v písemném závazku a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový
poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí
předem odsouhlasit zadavatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů
nového poddodavatele.
4.4.
Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je povinen postupovat v souladu s § 88 ZZVZ.
4.5. Další podmínky
Dodavatel, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně
poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který
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nepodal nabídku ve výběrovém řízení, však může být poddodavatelem více
účastníků výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení.
Dodavatel, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být personálně ani
majetkově propojen se zadavatelem.
5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1
Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota předmětu plnění zakázky činí 400.000,- Kč bez DPH.
5.2.
Nabídková cena
Účastník výběrového řízení stanoví celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci dodávky včetně
nákladů souvisejících.
Nabídková cena bude členěna následovně:
Cena dodávky bez DPH
DPH
Cena dodávky celkem včetně DPH
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu
realizace dodávky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Nabídková cena včetně DPH je hlavním hodnotícím kritériem. Nabídková cena
zahrne kompletní a řádné provedení zakázky, jak je popsána v této zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.
Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení zakázky v českých
Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč
včetně DPH. Účastník výběrového řízení uvede nabídkovou cenu v této struktuře
do návrhu kupní smlouvy a na krycí list nabídky.
5.3.
Obsah nabídkové ceny
Nabídková cena účastníka výběrového řízení obsahuje veškeré náklady nezbytné
k řádnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny
ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.
V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou
vzniknout při realizaci dodávky, dopravě apod.
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, KUPNÍ SMLOUVA
6.1.

Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení zcela respektoval obsah
obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou
vyjádřeny ve formě úplného návrhu kupní smlouvy (dále také jen „smlouvy“), která
je přílohou této zadávací dokumentace.
Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný za účastníka výběrového řízení
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně
zmocněnou, případně samotným účastníkem výběrového řízení, pakliže se jedná o
podnikající fyzickou osobu; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky účastníka výběrového řízení.
Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu kupní smlouvy
oproti obchodním podmínkám, vyjma:
uvedení identifikačních údajů účastníka výběrového řízení a vyplnění výše
nabízené ceny za dodávku zboží.
Údaje doplněné účastníkem výběrového řízení do smlouvy musí být správné,
úplné a pravdivé. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného
neoprávněnou osobou) není předložením návrhu kupní smlouvy; nabídka
účastníka výběrového řízení se tak stává neúplnou a zadavatel může tuto nabídku
vyřadit. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí účastníka výběrového řízení,
jehož nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení
účastníka výběrového řízení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně
účastníkovi výběrového řízení oznámí.
6.2.
Uzavření smlouvy
Vybraný účastník výběrového řízení je povinen poskytnout zadavateli řádnou a
bezodkladnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
6.3.
Platební podmínky
Financování předmětu zakázky proběhne zaplacením prodávajícím vystavené
faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Prodávající je oprávněn
fakturu vystavit až po protokolárním předání dodávky kupujícímu, a to se splatností
30 dnů od doručení faktury kupujícímu.
Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.
Daňové doklad/y

musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných
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právních předpisů. V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat
požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta
splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
6.4.
Záruka za jakost
Zadavatel požaduje záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců.
Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího
protokolu oběma smluvními stranami, resp. zejména zástupcem kupujícího.
7. HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1

Hodnotící kritérium
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné kritérium.
Nejnižší nabídková cena včetně DPH za celou dodávku
Zadavatel stanovuje, že bude hodnocena nejnižší nabídková cena včetně DPH.

8. ZÁVAZNÁ OSNOVA NABÍDKY
8.1.
Závazná osnova pro zpracování nabídky
Tento článek upřesňuje požadavky na zpracování nabídky (dále také jen „osnova“).
Osnova je závazná a musí být v nabídce dodržena (podmínky uvedené v této
osnově nemusí být přepisovány do nabídky).
8.2.

Krycí list nabídky

8.2.1. Základní údaje - identifikační údaje o dodavateli včetně osobních údajů
Název veřejné zakázky
Pro účastníka výběrového řízení, který je právnickou osobou:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné
fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za právnickou osobu (účastník
výběrového řízení - který podává nabídku). V případě jiné fyzické osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka výběrového řízení musí být součástí nabídky
originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně
vymezeným rozsahem jednání a s podpisem statutárního orgánu účastník
výběrového řízení.
12

Příloha č. 1

Pro účastníka výběrového řízení, který je fyzickou osobou:
Jméno, příjmení, případně obchodní firma
Rodné číslo nebo datum narození
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za fyzickou osobu
(účastník výběrového řízení - který podává nabídku) musí být součástí nabídky
originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně
vymezeným rozsahem jednání a s podpisem fyzické osoby (účastník výběrového
řízení).
V krycím listu bude dále uvedena podrobná technická specifikace nabízeného
plnění, tj. konkrétní zadavatelem požadované technické parametry a značka a typ
nabízených technologií/zařízení, vše v souladu se zadávacími podmínkami.
8.2.2. Další identifikační údaje dodavatele
Adresa (úplná vč. PSČ) účastníka výběrového řízení požadovaná ze strany
účastníka výběrového řízení pro doručování písemností ve věci výběrového řízení v
případě, že se liší od adresy sídla nebo bydliště (u fyzické osoby).
Telefon, fax a e-mail.
8.2.3. Nabídková cena
Nabídková cena bude na krycím listu uvedena ve struktuře požadované v bodě 5.2.
ZD.
8.3.

Informace a podklady o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně

8.4.
Doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
Doklady k prokázání kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě požadované v
čl. 4 ZD.
8.5. Návrh kupní smlouvy
Návrh smlouvy včetně všech příloh požadovaných v bodě 6.1. ZD a v souladu se
všemi dalšími podmínkami ZD, tj. včetně vyplněného krycího listu.
8.6. Ostatní
Zde účastník výběrového řízení uvede informace související s plněním zakázky, na
které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné.
9.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

9.1.
Podání nabídek a otevírání obálek
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně zadavateli na adresu:
Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice ve lhůtě pro podání nabídky, tj.
nejpozději do 3. 4. 2019 do 17:00 hodin. Osobní podání v úředních hodinách
13
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Obecního úřadu Rapotice v pracovní době od 8:00 do 14:00 hod na podatelnu,
poslední den lhůty 3. 4. 2019 do 17:00 hod.
Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá
a zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka výběrového řízení o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá
žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.
9.2.
Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou je účastník výběrového řízení vázán svojí nabídkou (ve smyslu § 40
ZZVZ), končí dne 15.5.2019.

10.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- nabídky se účastníkům výběrového řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako
součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,
- v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný vybraný dodavatel povinen o této
změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke
změně v kvalifikaci účastníka výběrového řízení, je třeba postupovat dle § 88
ZZVZ,
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
výběrového řízení u třetích osob,
- dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je
vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
- zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
V Jihlavě dne 22. 3. 2019
za zadavatele na základě plné moci
TAILORA s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
Příloha č. 1 Obchodní podmínky – závazný návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 Krycí list nabídky – závazný vzor
Příloha č. 3 Vzorové čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
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Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Název zakázky: Základní škola Rapotice – učebna polytechnických výchov - IT
Jedná se o veřejného zadavatele.
Název zadavatele:
Obec Rapotice
Sídlo:
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
IČ:
00290335
Zastoupený:
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
E-mail:
bechny.j@seznam.cz
Zadavatel není plátcem DPH.

Účastník výběrového řízení:
Název/Obchodní firma:…………………………………………………………….
Sídlo:…………………………………………………………………………………
IČ: ……………………
zápis v OR ………………………………………………………………………
zastoupená: …………………………………………………………………….
Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost
dle § 74 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tj. že:
● žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán
dodavatele ani právnická či fyzická osoba dodavatele, tj. ani
dodavatel/účastník výběrového řízení nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný
čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
● nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - § 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ,
● nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění - § 74 odst. 1 písm.
c) ZZVZ,
1
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● nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti - § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
● není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1
písm. e) ZZVZ.
V ………………….. dne ……………………

……………………………………………………
Jméno a podpis statutárního zástupce/dodavatele
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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)
níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
Název/Obchodní firma: …………………………………………………………..
Sídlo: ……………………………………………………………………………
IČ: ………………….
DIČ: ………………...
(plátce/neplátce DPH)
zápis v OR …………………………………………………………………………
zastoupená: ……………………………………………………………………….
Číslo účtu:………………………………………………………………………….
(dále jen „prodávající“)
a
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
E-mail:
Číslo účtu:
(dále jen „kupující“)

Obec Rapotice
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
00290335
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
bechny.j@seznam.cz
ČSOB, a.s., číslo účtu: 212104557/0300
ČNB, číslo účtu: 94-6317711/0710

Preambule
Smluvní strany konstatují, že kupující je příjemcem dotace na základě
dotačního titulu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na
období 2014-2020 (projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj) a dále zadavatelem zakázky malého rozsahu na
dodávky pod názvem „Základní škola Rapotice – učebna polytechnických
výchov - IT“, zadávané mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) podle Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je jako
příloha č. 3 součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „Metodický pokyn“) a na
základě oznámení uzavřené výzvy - výzvy k podání nabídek ze dne 22. 3. 2019
(dále „zakázka“). Smluvní strany dále konstatují, že prodávající je společnost
specializující se na dodávky, které svým charakterem odpovídají předmětu výše
uvedené zakázky a vítězným účastníkem výběrového řízení předmětné
zakázky.
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čl.I
Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka IT vybavení: notebook žákovský15 ks, notebook učitelský-1 ks, multifunkční tiskárna-1 ks, tablet -10 ks,
interaktivní sestava – 1 ks, televizor – 1ks, fotoaparát – 1 ks, vše včetně
příslušenství a služeb s touto činností souvisejícími, tj. včetně montáže, uvedení
do provozu a zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 2 hod. a včetně dodání
návodů k obsluze v českém jazyce společně s IT vybavením a včetně dopravy IT
vybavení kupujícímu (dále jen zboží).
Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje kupujícímu dodat výlučně nové
zboží, uvedené v čl. 6 této smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami
předcházejícího výběrového řízení. Tato technická specifikace a dále podrobná
technická specifikace (obsahující kromě konkrétní značky a typu vybavení také
konkrétní technické parametry) uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, tj. v krycím
listu nabídky prodávajícího je pro dodavatele, tedy pro prodávajícího závazná.
Zboží musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry
musí odpovídat normám EN. Veškeré dodávané zboží musí být vzájemně
kompatibilní.
Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou
kupní cenu.

čl.II
Povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží (včetně dopravy kupujícímu),
předat mu doklady (prohlášení o shodě, návod na obsluhu, záruční list), které se
ke zboží vztahují a převést na něho vlastnické právo ke zboží v souladu s touto
smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

čl.III
Povinnosti kupujícího
1) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží
v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou.
2) Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do
prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy.
3) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy
převezme zboží od prodávajícího.
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čl.IV
Doba plnění a místo předání
1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I
této smlouvy v termínu do 7. 6. 2019. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy
v tomto termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.
Dřívější dodání zboží se připouští a kupující je povinen dříve dodané zboží
převzít.
2) Místem předání zboží a místo plnění bude na adrese: areál ZŠ Rapotice na
adrese Základní škola Rapotice, Školní 69, 675 73 Rapotice.
3) Prodávající zabezpečí dodání, montáž či kompletaci a uvedení do provozu
dodaného zboží včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce, zaškolení
obsluhy v celkovém rozsahu min. 2 hod. a bude provádět záruční servis.
Pozáruční servis není předmětem této smlouvy, avšak prodávající jej taktéž
pro kupujícího zajistí, pakliže se obě smluvní strany dohodnou na obchodních
podmínkách pozáručního servisu.

čl.V
Nabytí vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde z prodávajícího na kupujícího jeho
předáním.

čl.VI
Cena plnění
Kupní cena jednotlivých položek zboží uvedených v čl.I této smlouvy je stanovena
následovně:
Zboží (včetně uvedení
značky a typu)

notebook žákovský15 ks
………………….
notebook
učitelský-1 ks
………………….
multifunkční tiskárna1 ks
………………….
tablet -10 ks
………………….
interaktivní sestava –
1 ks
………………….

Cena bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH

……..……..

………..….

…………….

……..……..

………..….

…………….

……..……..

………..….

…………….

……..……..

………..….

…………….

……..……..

………..….

…………….
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televizor – 1ks
………………….
fotoaparát – 1
………………….
Celkem

……..……..

………..….

…………….

ks ……..……..

………..….

…………….

……..……..

………..….

…………….

Veškeré dodávané zboží musí být vzájemně kompatibilní.

čl.VII
Způsob úhrady – platební podmínky
1) Způsob financování:
- Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na
základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dnů od
doručení faktury.
- Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží,
resp. od převzetí zboží kupujícím.
2) Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za
kupujícím bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. V případě porušení
této povinnosti je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši případně
postoupené pohledávky.

čl. VIII
Záruka a odpovědnost za vady
1) Záruční doba činí 24 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu, tj. ode dne
předání kupujícímu.
2) Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje
podmínky záruky.
3) Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky
za zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího. Toto ohlášení bude
obsahovat zejména označení zboží a popis vad zboží. Ohlášené vady zboží
nebo vady, na které se vztahuje záruka, je prodávající povinen odstranit do 10
dnů ode dne doručení tohoto ohlášení prodávajícímu, nedojde-li mezi
kupujícím a prodávajícím k jiné písemné dohodě.
4) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze
záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
5) V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo
vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení
s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
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čl.IX
Zajištění závazků
1) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byť i jen započatý den
prodlení až do splnění této povinnosti.
2) V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů ke zboží
kupujícímu nebo nepředá všechny doklady, je povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byť i jen započatý
den až do splnění této povinnosti.
3) Smluvní pokuta pro případ prodlení prodávajícího se sjednaným termínem
odstranění záručních vad se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den
prodlení pro vady ohrožující provoz a 500,- Kč za každý den prodlení pro ostatní
vady.
4) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5) Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje smluvní strany práva
k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených
smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Povinná smluvní strana je
povinna plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, bez ohledu
na zaplacení smluvní pokuty.
6) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní
pokuty oprávněnou stranou straně povinné. Oznámení o uložení smluvní pokuty
musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo oprávněné smluvní strany účtovat smluvní
pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní
pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a
to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce kupujícího vůči
prodávajícímu.

čl.X
Ostatní ustanovení
1)

Za podstatné porušení smluvních povinností prodávajícího se mj. považuje
zejména:
- bezdůvodné přerušení dodávky trvající v jednotlivém případě déle než 7 dnů,
Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně
majetku prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího, insolvenční návrh byl zamítnut pro
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je
prodávající v likvidaci.
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Odstoupením od smlouvy však nejsou dotčeny nároky na úhradu smluvních
pokut a případnou náhradu škody. Odstoupením od smlouvy rovněž nejsou
dotčena práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy (záruka apod.).
2) Prodávající je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému
subjektu v souvislosti s jeho předmětem podnikání.
3) Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
Kupující je oprávněn zpřístupnit obsah této smlouvy poskytovateli dotace.
4) Prodávající je povinen realizovat dodávku s vynaložením veškeré odborné péče
tak, aby nedošlo k:
a) porušení obecně závazných předpisů,
b) porušení smluvních podmínek,
c) porušení příkazů daných kupujícím,
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku kupujícího, veřejného
majetku či majetku třetích osob.

čl.XI
Závěrečná ustanovení
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

Prodávající prohlašuje, že činnosti (úkoly) nezbytné pro provedení svých
povinností a závazků dle této smlouvy má zahrnuty v předmětu své činnosti.
Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud
nedojde k poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
na období 2014-2020, tj. pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
popř. pokud mu bude dotace krácena.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je
prodávající jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou
řešeny u příslušného soudu.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených
v této smlouvě formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle
okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně
ověřený opis.
Prodávající a kupující jsou povinni archivovat veškerou dokumentaci týkající se
realizace dodávky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními
ObčZ.
Nedílnou součástí této smlouvy je její níže uvedená příloha:
- příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění - vyplněný krycí list
nabídky obsahující konkrétní technické parametry předmětu dodávky včetně
značky a typu jednotlivého vybavení
Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením, tedy podpisem obou smluvních
stran.
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10) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou výtiscích.
V ………………… dne …………………..

…………………………........
jméno statutárního zástupce
Prodávající

………………………........
Ing. Jiří Bechný, starosta obce
Kupující

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění - vyplněný krycí list
nabídky obsahující konkrétní technické parametry předmětu dodávky včetně
značky a typu jednotlivého vybavení
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Krycí list nabídky
1. Zakázka malého rozsahu na dodávky
Název: Základní škola Rapotice – učebna polytechnických výchov - IT

2. Základní identifikační údaje
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
E-mail:

Obec Rapotice
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
00290335
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
bechny.j@seznam.cz

Účastník výběrového řízení:
Název: ………………………………………………………………………………………..
Sídlo: …………………………………………………………………………………………..
Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….
Zastoupený: ………………………………………………………………………………….
Tel./fax: ………………………………………..
E-mail: ………………………………………..
IČ: ………………………
DIČ: …………………………..
Kontaktní osoba : …………………………………………………………
Tel.: …………………………………..

3. Nabídková cena
Předmět zakázky (včetně značky a
typu)
notebook žákovský-15 ks
……………………………
notebook učitelský-1 ks
………………………..
multifunkční tiskárna-1 ks
………………………
tablet -10 ks………………………..
interaktivní sestava – 1 ks
………………………
televizor – 1ks………………………..

Cena bez DPH

1

Samostatně DPH
(sazba 21%)

Cena celkem
včetně DPH:

………

……….

……….

……...

………..

……….

………

……….

……….

……...

………..

……….

………

……….

……….

……...

………..

……….

Příloha ZD č. 2

fotoaparát – 1 ks
…………………………

Celkem

Kč

………

……….

……….

……...

…………..

……….

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých
předmětů
Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a
maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Veškeré nabízené předměty musí být vzájemně kompatibilní.
Notebook žákovský - 15ks …doplnit značku a typ..
Hodnota
Parametr
(ano/ne)
Úhlopříčka displeje 15,6“, rozlišení min. 1366x768,
matný
....................
RAM min. 4GB typu DDR4
....................
Procesor - min. 4700 bodů PassMark CPU Mark dle
http://www.cpubenchmark.net
....................
HDD kapacita min. 500GB
....................
WiFi
....................
Bluetooth
....................
min. 2xUSB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45, VGA, HDMI,
kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon
....................
Optická interní DVD mechanika, webkamera, čtečka
paměťových karet, numerická klávesnice
....................
Váha do 2,4 kg
....................
předinstalovaný operační systém v češtině
kompatibilní se stávajícím programovým vybavením
zadavatele (zadavatel používá v současnosti MS
Windows) – trvalá časově neomezená legální
licence v nejnovější verzi výrobce s plnou podporou
práce v doméně (možnost zanořit stroj do domény) ....................

2

Konkrétní
hodnota
…………….
…………….
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

……………..
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Notebook učitelský – 1ks …doplnit značku a typ …
Hodnota
(ano/ne)
Parametr
Předinstalovaný operační systém v češtině
kompatibilní se stávajícím programovým vybavením
zadavatele (zadavatel používá v současnosti MS
Windows) – trvalá časově neomezená legální
licence v nejnovější verzi výrobce
....................
Procesor: Minimálně 7600 bodů PassMark CPU
....................
Displej: 39,6 cm (15,6") IPS Full HD dotykový (1920
x 1080)
....................
Paměť: 8 GB DDR4
....................
Pevný disk: 256 GB M.2 SSD NVMe + 1 TB (7200
ot./min)
....................
Grafická karta: Minimálně 2100 bodů PassMark
....................
USB-C, USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, HDMI
....................
Touchpad
....................
HD webkamera
....................
čtečka SD karet
....................
podsvícená numerická klávesnice
....................
čtečka otisků prstů
....................
Multifunkční tiskárna – 1 ks …doplnit značku a typ..
Hodnota
Parametr
(ano/ne)
Formát tiskárny: A3 LED
....................
Paměť: 256 MB
....................
Rozlišení: 1200x600
....................
Rychlost černého tisku: 23 A4/min
....................
Rychlost barevného tisku: 23 A4/min
....................
Tisk první strany: 14 s
....................
Max. měsíční zatížení: minimálně 75 000s
....................
Duplex
....................
Displej
....................
1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m2
....................
multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2
....................
Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta
10/100 TX Ethernet, vol. obousměré paralelní
....................
3

Konkrétní
hodnota

…………..
…………...
…………...
…….….….
…………...
…………...
…….….….
…………...
…….….….
…………...
…………...
…….….….

Konkrétní
hodnota
…………….
…………….
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
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Tablet – 10ks …doplnit značku a typ..
Parametr
Displej: 10,1" IPS, HD (1200x800), 10-point
multitouch
Ovládání:multitouch (prsty), HW tlačítka
(zap/vyp) + hlasitost
Audio:Dolby ATMOS, integrovaný mikrofon
Fotoaparát: Integrovaný rotační (180°)
fotoaparát 8M autofocus, f2.2
Senzory: Akcelerometr (G-sensor), GPS,
Kompas, Ambient Light, Hall
Konektivita: Bluetooth 4.0, Dual Band WiFi
2,4GHz 802.11 b/g/n
Porty/sloty: 3,5mm audio jack, microUSB
(OTG), microSD

Hodnota (ano/ne)

Konkrétní
hodnota

....................

…………….

....................
....................

…………….
……………..

....................

……………..

....................

……………..

....................

……………..

....................

……………..

Interaktivní sestava – 1ks…doplnit značku a typ..
Hodnota (ano/ne)
....................
....................
....................

Konkrétní
hodnota
…………….
…………….
……………..

....................

……………..

Parametr
Velikost obrazovky minimálně 49“
SMART TV
rozlišení min. 1920x1080 px
energetická třída min. A++
vlastní operační systém
internetový prohlížeč

Hodnota (ano/ne)
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Konkrétní
hodnota
…………….
…………….
……………..
……………..
……………..
……………..

možnost připojení klávesnice a myši
WiFi
Miracast

....................
....................
....................

……………..
…………….
……………..

Parametr
Interaktivní tabule
Projektor na krátkou projekci
Držák na krátkou projekci
Kabeláž (1x VGA (nebo HDMI) kabel 10m, 1x
napájecí kabel 230V 5m)
Televizor - 1ks …doplnit značku a typ..
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LAN, USB
výkon reproduktorů min. 10W
příjem signálu DVB-T2 (H265-HEVC)

....................
....................
....................

……………..
……………..
……………..

možnost uchycení dle standardů VESA
včetně ovladače

....................
....................

……………..
……………..

Hodnota (ano/ne)
....................
....................
....................
....................
....................

Konkrétní
hodnota
…………….
…………….
……………..
……………..
……………..

....................

……………..

Fotoaparát – 1ks …doplnit značku a typ..
Parametr
Digitální zrcadlovka vhodná pro objektivy AF-P
Bluetooth modul
Objektiv 18-55 mm AF-P VR
Objektiv 70-300 mm Macro
32GB karta
brašna + čisticí utěrka
rozlišení snímače minimálně 24 Mpx

6. Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení
jednat
Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

…………………………………………………….
Jméno a podpis statutárního zástupce
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