
Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace
Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk
Tel./fax. 325 551 220   e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem:

Tabule 2022

(dále jen “VZ”)

Zadavatel VZ: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem

Právní forma zadavatele: příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

Zadavatele zastupuje: Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy

IČ zdavatele: 616 322 44

Druh zadávacího řízení: dle §27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále “zákonů) poptávkové řízení

vedené mimo režim zadávcích řízení vymezených §3 zákona

Na základě uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení mimo režim

zadávcích řízení zákona

Vás tímto vyzývám

k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této

výzvě a v zadávací dokumentaci.
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1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem

Sídlo zadavatele: Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

IČ zdavatele: 616 322 44

Zadavatele zastupuje: Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy

Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Martina Ondrušková
e- mail: ondruskova@zsjaklysa.cz, tel. 736 629 487

2. Použité pojmy

Pojem Vysvětlení pojmu

dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat
požadované zboží nebo je schopna poskytnout požadovanou
službu

účastník dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k
podání jeho nabídky k plnění veřejné zakázky (VZ)

kvalifikace způsobilost dodavatele pro plnění VZ, kterou dodavatel prokazuje
způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele

zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a
popisů k vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky

nabídka soubor dokumetů, listin a údajů sestavený uchazečem dle
zadávacích podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku
uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a případně
prokázání splnění kvalifikace

zadávací lhůta doba vymezená datem, do kdy  je uchazeč vázán obsahem své
nabídky k plnění předmětu VZ

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Název VZ: Tabule 22
Záměrem zadavatele je dodávka digitální technologie do školy dle požadavků upřesněných v
příloze č. 4  - Specifikace parametrů a rozpočet
Zadavatek vyzývá k předložení nabídky na dodávku výše uvedeného zboží do ZŠ JAK Lysá nad
Labem.
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4. Předpokládaná hodnota VZ

Zadavatelem byla na základě průzkumu trhu stanovena předpokládaná hodnota této VZ
na 803 062 Kč s DPD..

5. Předpokládaný termín realizace

Předpokládaný termín dodání: do 23. 12  2022

6. Podmínky pro podání nabídek a otvírání obálek

Nabídka bude zpracována v jazyce českém, v písemné formě a v listinné podobě. Nabídka bude
vyhotovena a podána v jednom originále. Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně
jasně a viditelně označeno “ORIGINÁL”. Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení
nabídky “ORIGINÁL”. Takto označená nabídka bude společně se všemi doklady potvrzujícími
splnění kvalifikace účastníka a dalších dokladů a údajů podle požadavků zadavatele, svázána a
vložena do obálky zabezpečené tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním
obálek. Tato obálka bude jasně a viditelně označena obchodním názvem a adresou účastníka i
zadavatele a bude označena nápisem:

NEOTVÍRAT - NABÍDKA: “Tabule 2022”

Na přelepu bude obálka podepsána zástupcem/ zástupci účastníka. Tato obálka bude po jejím
podání účastníkem zadavatele zaevidována a očíslována.

6.1 Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 9.12. 2022 do 11.00h

Nabídky je možné doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně ve výše uvedené lhůtě.
Otevírání obálek i další jednání komise bude probíhat neveřejně. Otevírání obálek proběhne dne
9.12.2022 od 12.30h na adrese zadavatele.
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek nebo v řádně neuzavřenné či porušené obálce
nebudou do zadávacího řízení přijaty.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel předloží:
- doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu

předmětu této VZ,
- výpis  z obchodního rejstříku, pakliže je do něj dodavatel zapsán,
- alespoň 2 osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázek.
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8. Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky a hodnocení nabídek provede hodnotící
komise dle: nejnižší cenové nabídky v Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přístupná a její výše bude garantována až do doby
splnění nabídky. Varianty nabídky nejsou přípustné.

9. Další sdělení zadavatele

Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické podmínky budou z poptávkového řízení
vyřazeny.

Vybraný dodavatel bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o
díle.

Případné dotazy k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou
formou, e-mailem, na adresu kontaktní osoby nejdéle do 30. 11. 2022 do 12.00h. Zadavatel odpoví
na dotazy do 2 pracovních dnů od zaslání dotazů.

Podáním nabídky dodavatele nevznikají žádná práva dodavatelů uplatňovat vůči zadavateli
jakékoli nároky či požadavky.

Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně.

Podání jakýchkoli námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení.

10. Vyhrazená  práva zadavatele

Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje práva:
- zrušit kdykoli zadávání této VZ,
- neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů,
- měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu,
- s vybraným dodavatelem dále o návrhu smlouvy jednat a upřesnit si jeho konečnou

podobu.

11. Požadovaná struktura nabídky

A. Krycí list nabídky vypracovaný dle přílohy č.1 této Výzvy.

B. Kvalifikace
Účastník předloží tyto doklady k prokázání splnění kvalifikace:
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- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle přílohy č. 2 této Výzvy,
- výpis z Obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence,
- příslušné oprávnění k podnikání,
- čestné prohlášení o obdobných zakázkách dle přílohy č. 3 Výzvy.

C. Vlastní cenová nabídka
Uchazeč předloží cenovou nabídku - vyplněnou Přílohu č. 4 Specifika parametrů a rozpočet VZ
malého rozsahu.

D. Návrh smlouvy o dílo
V této části nabídky uchazeč předloží Návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněnou
osobou uchazeče jednat jménem/ za uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče. Do návrhu
smlouvy o dílo budou uchazečem doplněny identifikační údaje, nabídková cena.
Návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 5 této Výzvy.

E. Případné další relevantní informace účastníka
Informace, které účastník považuje za významné a které nejsou obsaženy v předchozích bodech.

Přílohy

Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky
Příloha č. 2 -  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 -  Čestné prohlášení o obdobných zakázkách
Příloha č. 4 -  Specifikace parametrů a rozpočet VZ malého rozsahu
Příloha č. 5 -  Návrh smlouvy o dílo

Lysá  nad Labem dne 25.11.2022

Mgr. Martina Ondrušková
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