Otevřená/Uzavřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu
(zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů)

Zadavatel VZMR:

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

IČ:

48510921

Právní forma zadavatele:

příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Gajdošova 3, 61500 Brno

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Rostislav Novotný, ředitel školy
533440558, 604429430, rostislav.novotny@zsgajdosova.cz

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:

Pavel Horák, zástupce ředitele
533440545, 737848281, pavel.horak@zsgajdosova.cz

Název veřejné zakázky:

Dodávka tabletů, notebooků, dobíjecích skříní, apod

Druh veřejné zakázky:
(služba/dodávka/stavební práce)

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce/služby/dodávky podle §14
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato veřejná zakázka se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.
Pokud se ve výzvě objeví odkaz na tento zákon, je tomu tak z důvodu lepší
specifikace požadavků zadavatele. V rámci tohoto výběrového řízení je však
zadavatel v souladu s § 31 povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Lhůta pro podání nabídek:

11.04.2022
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po odeslání výzvy
/zveřejnění výzvy na úřední desce zadavatele, a končí 25.4. 2022 v 23:59 hodin.
Otevírání obálek proběhne dne 26.4. 2022 v 10:00 hod. (v sídle zadavatele).
Otevírání obálek je neveřejné.

Místo pro podání nabídek

Sídlo zadavatele

Popis předmětu veřejné zakázky: viz Příloha č.1 – „Technická specifikace předmětu plnění“.
Hodnotící kritéria a způsob jejich
hodnocení:

Kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
1. celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100%.
Nabídková cena se bude hodnotit následovně:
Nejnižší nabídková cena – 100 bodů
Každá vyšší nabídková cena podle vzorce:
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑐𝑒𝑛𝑎
𝑥 100
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎
Výsledek se zaokrouhlí na desetiny bodů.

Požadavek na zpracování
nabídky:

Doba a místo plnění zakázky:
Požadavky a varianty nabídek:
Poskytování dodatečných
informací:

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:
Obchodní podmínky:
Přílohy zadávací dokumentace

1. Nabídka bude prokazatelně doručena v elektronické nebo papírové
podobě, v českém jazyce, prostřednictvím datové schránky na adresu
zadavatele
nebo
elektronicky
na
mailovou
adresu:
pavel.horak@zsgajdosova.cz , ID datové schránky zadavatele je:
h4dmjxz, Nabídka nesmí obsahovat překlepy a opravy, které by
zadavatele uvedly v omyl.
2. Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší
technické/odborné) specifikaci. Varianty nabídky nejsou přípustné.
3. Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy, která bude v souladu
s požadovanou smlouvou, kterou zadavatel uvádí v příloze.
4. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu.
5. Nabídka bude tedy obsahovat vyplněnou přílohu č. 2, včetně konkrétní
specifikace jednotlivých položek, přílohu č. 3 a přílohu č. 4, včetně
vyplnění svých údajů v návrhu kupní smlouvy.
6. Uchazeč je povinen zkontrolovat obsahovou kompletnost nabídky před
jejím podáním. Neúplné nebo nekompletní nabídky mohou být
zadavatelem vyřazeny!
Nejpozději do 30. 6. 2022, Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Varianty nabídek nejsou přípustné. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku, která
bude obsahovat variantní řešení, vyřadit.
Dodatečné informace zadávacího řízení jsou poskytovány výhradně na základě
písemné žádosti uchazeče, a to prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby (
pavel.horak@zsgajdosova.cz ) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 74 odst. 1 zákona
čestným prohlášením, jehož text tvoří přílohu zadávací dokumentace; čestné
prohlášení nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90 kalendářních
dnů.
Dodavatel je vázán závazným vzorem smlouvy o dílo/kupní smlouvy, která je
přílohou zadávací dokumentace.
Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č.2 – Krycí list nabídky
Příloha č.3 – Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č.4 – závazný vzor kupní smlouvy

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci, včetně příloh č.1 až 4,
nebo dodatečných informací k nim, výhradně písemně prostřednictvím e-mailu
zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, bez udání důvodu.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná
označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané
charakteristiky, a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

V Brně dne
Mgr. Rostislav Novotný
Ředitel školy

Mgr.
Rostislav
Novotný

Digitálně podepsal
Mgr. Rostislav
Novotný
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