VÝZVA
k podání nabídky
pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k podlimitní
veřejné zakázce na dodávky na níže specifikovanou veřejnou zakázku

„Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových,
Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání“
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Základní škola Dany a Emila
Název

Zátopkových, Třinec,
příspěvková organizace

Zadavatel

Osoba zastupující
zadavatele

Kontaktní osoba

Sídlo

Jablunkovská 501, 739 61 Třinec

IČ

61955612

Zastoupený

Mgr. Ivo Kaleta, ředitel školy

Název

jk grant s.r.o.

Sídlo

Ratibořská 169, Opava 747 05

IČ

03098761

Jméno

Ing. Jiří Knopp

telefon

+420 774 617 812

e-mail

jiri.knopp@jkgrant.cz

2. Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení
3. Druh veřejné zakázky

dodávky
4. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace vybavení odborné počítačové
učebny pro rozvoj IT oborů, prostřednictvím pořízení moderní ICT technologií. Jedná se
o pořízení 1 ks učitelského PC, 16 ks žákovského PC, 1 ks UPS, 1 ks projektoru, 1 ks
učitelského monitoru, 17 ks monitorů, 17 ks sluchátek, 17 ks klávesnic, 17 ks myší, 7
ks 3D tiskárny. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena
v Příloze č. 3b – Technická specifikace.

Místo dodání: adresa sídla zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 034 190,08 Kč bez DPH
5. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Výzvu, včetně kompletní zadávací dokumentace, případných vysvětlení (dodatečných
informací) k zakázce je možno si stáhnout na profilu zadavatele.

https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_12.html



„Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na základě ust. § 211 odst. 3 a ust. § 279 odst.
2 zákona bude v tomto zadávacím řízení veškerá písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli probíhat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím adresy:

www.eveza.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-dany-a-emila-zatopkovych-trinec-p-o/
elektronickyprijem/42855,
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nebo e-mailu jiri.knopp@jkgrant.cz nebo prostřednictvím datové schránky zástupce
zadavatele ew8jfpe.



Zadavatel stanovuje, že poskytování informací k zadávací dokumentaci a dodatečných
informací k zadávací dokumentaci bude realizovat prostřednictvím osoby pověřené
organizací výběrového řízení:

Název: jk grant s.r.o.
Jméno kontaktní osoby: Ing. Jiří Knopp
Telefon: +420 774 617 812
E-mail: jiri.knopp@jkgrant.cz
6. Lhůta pro podání nabídek



Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 3. 3. 2022 v 09:00 hodin.
Za čas podání elektronické nabídky odpovídá dodavatel.

7. Místo podání nabídek


Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím elektronického nástroje
EVEZA. Podrobné informace ohledně elektronického nástroje EVEZA, registrace
dodavatele do tohoto elektronického nástroje a informace týkající se podávání nabídek
jsou uvedeny v čl. 4 ZD.

8. Údaje o hodnotících kritériích


Podané nabídky budou v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě
nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Váha tohoto kritéria hodnocení je 100
%.



Zadavatel provede hodnocení tak, že seřadí došlé nabídky podle výše celkové ceny v
Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč včetně DPH bude vybrána jako
nejvhodnější.

9. Požadavky na prokázání kvalifikace


Zadavatel požaduje prokázat základní, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci.



Podrobný způsob a výčet požadavků zadavatele na splnění kvalifikace zájemce je
podrobně popsán v zadávací dokumentaci.

10. Termín pro otevírání obálek s nabídkami


Zadavatel provede otevření podaných nabídek v souladu s ust. § 109 zákona bez
přítomnosti účastníků.

•

Nabídka bude podána v českém jazyce.

V Třinci dne ……………………
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Ing. Magda
Nogová

Digitally signed by Ing. Magda
Nogová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61955612,
o=Základní škola Dany a Emila
Zátopkových, Třinec, příspěvková
organizace, ou=86, cn=Ing. Magda
Nogová, sn=Nogová,
givenName=Magda,
serialNumber=P524748
Date: 2022.02.14 13:16:29 +01'00'

……………………………….…………………….
Mgr. Ivo Kaleta,
ředitel školy
Ing. Magda Nogová
zástupce statutárního orgánu
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