VÝ ZV A K POD Á NÍ NA BÍDE K
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova –
dodávky vybavení“

Tato Výzva k podání nabídek (dále jen „Výzva“) je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je
vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle
§ 53 zákona na veřejnou zakázku na dodávky.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupená:
Právní forma:
Profil zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

IČ:

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696,
příspěvková organizace
Koperníkova 696, 739 61 Třinec
PaedDr. Zuzanou Ploškovou – ředitelkou školy
331 – Příspěvková organizace
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_81.html
PaedDr. Zuzana Plošková,
e-mail: reditel@zstrikop.cz,
tel.: + 420 558 999 301
61955531

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do multifunkčních učeben pro 1. stupeň
a 2. stupeň základní školy a čtenářského koutku v rámci projektu spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu „Modernizace 3 na ZŠ a MŠ Třinec,
Koperníkova 696, p.o.“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_166/0013132.
V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na následující části:
Část 1 – Dodávka digitální jazykové laboratoře
Část 2 – Dodávky IT a AV vybavení
Část 3 – Dodávka nábytku
Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, na dvě, nebo na všechny části veřejné
zakázky. Ke každé části veřejné zakázky bude uzavírána samostatná smlouva. Závazný návrh
smlouvy pro každou z částí veřejné zakázky je přílohou č. 3a – 3c dokumentu Zadávací
dokumentace – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky (dále označován jen jako „zadávací
dokumentace“).
Předmětem veřejné zakázky pro Část 1 veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie
digitální jazykové laboratoře dle specifikace uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace
(technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky vymezující minimální
požadovaný standard předmětu plnění) včetně veškeré související kabeláže. Součástí předmětu
zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení
obsluhy. Předmět plnění bude dodán jako funkční celek.
Předmětem veřejné zakázky pro Část 2 veřejné zakázky je dodávka IT a AV techniky včetně
související kabeláže do multifunkčních učeben (interaktivních projektorů, tabulí, mobilní dokovací
stanice, notebooků a sluchátek) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2b zadávací
dokumentace (technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky vymezující
minimální požadovaný standard předmětu plnění). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž
doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti, budou-li nezbytné, a zaškolení
obsluhy.
Předmětem veřejné zakázky pro Část 3 veřejné zakázky je dodávka (výroba) nábytku
(učitelských kateder včetně židlí, žákovských stolů včetně židlí, skříní, knihoven, nástěnek, sedacích
vaků a konferenčních stolů včetně křesel) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2c
zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky).
Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění a umístění (instalace)
nábytku. Zadavatel poskytuje orientační půdorysy a vizualizace multifunkčních učeben pro 1.
stupeň a 2. stupeň základní školy a čtenářského koutku jako přílohu č. 2d zadávací dokumentace
(Orientační půdorysy a vizualizace).
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění.

1.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH činí:
Část 1 – Dodávka digitální jazykové laboratoře
468.000,- Kč
Část 2 – Dodávka IT a AV vybavení
713.760,- Kč
Část 3 – Dodávka nábytku
719.560,- Kč
Předpokládaná hodnota celkem
1.901.320,- Kč

1.3.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy včetně charakteristiky:
30213100-6 Přenosné počítače
32321200-1 Audiovizuální přístroje
39162100-6 Vybavení pro výuku
39160000-1 Školní nábytek

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA
PLNĚNÍ

2.1.

Termíny plnění

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění
veřejné zakázky:
2.1.1. Předpokládaný termín zahájení plnění
červen/červenec 2022
2.1.2. Termín dodání předmětu veřejné zakázky je stanoven shodně pro všechny části veřejné
zakázky, a to do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2.2.

Předpokládaný termín zahájení plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá
podpis smlouvy na veřejnou zakázku. Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením
zadávacího řízení bez řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu si
zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení plnění
v návaznosti na termín ukončení zadávacího řízení.

2.3.

Termín dodání předmětu veřejné zakázky

Zadavatelem stanovený termín dodání předmětu veřejné zakázky je dnem, kdy
nejpozději dojde k předání a převzetí kompletní dodávky (včetně dopravy do místa plnění,
kompletní instalace a zapojení včetně ověření funkčnosti, umístění a zaškolení obsluhy, jsou-li
v jednotlivých částech veřejné zakázky tyto činnosti požadovány) mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem.

2.4.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele Koperníkova 696, 739 61 Třinec, multifunkční učebna č.
4112 (pro části 1 až 3 veřejné zakázky), multifunkční učebna č. 8201 (pro části 2 a 3 veřejné
zakázky) a čtenářský koutek (pro část 3 veřejné zakázky).

3.

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

3.1.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je v souladu s § 53 odst. 3 zákona
uveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.trinecko.cz/vz00000996).

4.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ
POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

4.1.

Kvalifikace účastníka

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v čl. 10 - 13 zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 53
odst. 4 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici, budou předloženy vybraným dodavatelem na
základě výzvy dle ustanovení § 122 odst. 3 zákona.
Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem a
touto zadávací dokumentací. Prokázáním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona,
b) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona a
c) prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona.
Podrobnější informace týkající se prokázání kvalifikace neuvedené v tomto článku Výzvy jsou
uvedeny v čl. 10 - 13 zadávací dokumentace.

4.2.

Základní způsobilost dle § 74 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)
výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b)
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c)
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d)
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona a
f)
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Dodavatelé mohou pro účely podání nabídky nahradit výše uvedené doklady předložením
čestného prohlášení, vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

4.3.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

4.4.

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který
předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Pro část 1 veřejné zakázky:
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka technologie pro digitální jazykové laboratoře, včetně jejich
instalace a zapojení, přičemž finanční hodnota každé z těchto dodávek činila min. 200 tis. Kč bez
DPH.
Pro část 2 veřejné zakázky:
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka IT nebo AV techniky (případně jejich kombinace) včetně
instalace a zapojení, přičemž finanční hodnota každé z těchto dodávek činila min. 300 tis. Kč bez
DPH.

Pro část 3 veřejné zakázky:
Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na alespoň 2 dodávky,
jejichž předmětem byla dodávka (zhotovení) nábytku včetně montáže, přičemž finanční hodnota
každé z těchto dodávek činila min. 300 tis. Kč bez DPH.
Dodavatel může k prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace využít vzorového seznamu
poskytnutých dodávek, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

5.

KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZPŮSOB
HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1.

Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny ve všech částech veřejné zakázky podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Nejlépe bude hodnocena nabídková cena, která bude nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.

5.2.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková za celý předmět plnění
příslušné části veřejné zakázky. Nejlépe bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, která bude
nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupně od nejnižší
po nejvyšší nabídkovou cenu. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.

6.

PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

6.1.

Podání nabídek

Nabídky se podávají v elektronické podobě v českém jazyce (příp. ve slovenském jazyce)
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
(dostupného
na
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_81.html). Nabídky se nepodávají prostřednictvím
datových schránek, nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

6.2.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele a končí dne 15. 6. 2022 v 10:00 hod.

6.3.

Způsob podání nabídek

Nabídky (včetně dokladů, prokazujících splnění kvalifikace) se podávají pouze elektronicky
prostřednictvím
E-ZAK
zadavatele
dostupného
na
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_81.html, URL adresa této veřejné zakázky:
https://zakazky.trinecko.cz/vz00000996.

6.4.

Otevírání nabídek

V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se
konat veřejné otevírání nabídek.
V Třinci dne

PaedDr. Digitálně
podepsal PaedDr.
Plošková
Zuzana Zuzana
Datum:
Plošková 2022.05.26
14:00:27 +02'00'
PaedDr. Zuzana Plošková
ředitelka školy

