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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“). 
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Základní údaje o zadavateli 
 

Zadavatel:               Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,  

                                  Liberec 1,  Masarykova 3, příspěvková organizace 

Adresa:                    Masarykova 460/3, 460 84 Liberec 1  

IČO:                          46747991 

Profil zadavatele:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
 

Kontaktní osoby:   

Ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád 

                          jaroslav.semerad@pslib.cz 

                          +420 777679977  

Zástupce ředitele Ing. Radek Havlík 

                          radek.havlik@pslib.cz 

                          +420 724066592 

Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
Název: IT 2021- SPŠSE – A: Notebooky 
Druh:   Dodávka 
 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Notebooků, včetně souvisejícího příslušenství:  
A.:   

4x Notebook (technická specifikace - A) 
2x Notebook (technická specifikace - B) 
4x Notebook (technická specifikace - C) 

 

 
Podrobně jsou jednotlivé předměty plnění veřejné zakázky specifikovány v příloze č. 3 ( A-C) této Výzvy k podání 
nabídky (dále jen „Výzva“). Součástí dodávky bude i doprava a předání dokumentace. 
Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat české normy a zákonné předpisy. Veškeré nabízené zboží bude 

nové, nikoliv repasované, nerozbalené, pocházející z oficiální distribuce určené pro prodej v ČR. Dodavatel uvede u 

každé jednotlivé položky dodávky, uvedené v příloze č. 3 této Výzvy, výrobce a přesný název nabízeného zboží. 

Uvedené hodnoty parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se 

připouští. Dodavatel na předmět plnění poskytne záruku minimálně 2 roky. 

Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí: 

4x Notebook (technická specifikace - A) max. 25 000,- Kč za ks (vč. DPH) 

2x Notebook (technická specifikace - B) max. 25 000,- Kč za ks (vč. DPH) 
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4x Notebook (technická specifikace - C) 15 500,- Kč za ks (vč. DPH) 

213.000,- Kč včetně DPH celkem. 

Nabídková cena nesmí přesáhnout částku uvedenou výše. 

Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 460 84 

Liberec 1, Masarykova 3. 

Termín plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.  
 
Předpokládané datum uzavření smlouvy: květen 2021. 
Termín dodání: do 35 dní po nabytí účinnosti smlouvy. 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace tvoří dokumenty obsahující zadávací podmínky, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. 

Součástí zadávací dokumentace jsou:  

 Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1  

 Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2  

 Technická specifikace viz příloha č. 3   

 Návrh „Kupní smlouvy“ – závazný vzor viz příloha č. 4  

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 
mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a zadavatel výslovně 
prohlašuje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků. 

Požadavky na prokázání profesní způsobilost 
Účastník může analogicky dle ustanovení § 77 zákona splnění profesní způsobilosti prokázat předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo oprávněním k podnikání (ve vztahu k předmětu veřejné zakázky). Všechny doklady k 
prokázání způsobilosti je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii, před podpisem smlouvy předloží 
vybraný dodavatel úředně ověřenou kopii dokladu. Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 zákona, musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Požadavky na prokázání základní způsobilosti  
Účastník může analogicky dle ustanovení § 74 zákona splnění základní způsobilosti prokázat předložením  Čestného 
prohlášení. Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona, musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli  
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.  
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  

Zástupce ředitele Ing. Radek Havlík 
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                          radek.havlik@pslib.cz 
                          

Hodnotící kritérium 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona ekonomická 
výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH. Hodnocení 
nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po 
nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, za předpokladu splnění 
všech požadavků stanovených zadavatelem.  
 
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení 
nabídek. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky analogicky 
dle § 122 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v položkovém rozpočtu. Nabídková 
cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena 
musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech 
rizik a vlivů během provádění díla.  Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH a celková 
nabídková cena včetně DPH.  

Platební podmínky 
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.  
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 14 dnů od jejího doručení do sídla zadavatele.  Zadavatel nebude dodavateli 
poskytovat zálohy. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných 
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového 
dokladu).  

Předložení návrhu smlouvy 
Účastník předloží jako součást nabídky návrh kupní smlouvy, jehož závazný text je přílohou č. 4 této Výzvy.  
Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu s tímto návrhem „Kupní 
smlouvy“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Kupní 
smlouvy“ uvedené.  
 
Návrh kupní smlouvy účastník doplní zejména o tyto údaje: 

 vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)  

 číslo účtu dodavatele pro platby faktur  

 nabídkovou cenu - položkově 

 adresu pro doručování  

 zástupce a kontaktní osoba prodávajícího  
 
Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným 
v příslušné listině prokazující způsob jednání.  
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Členění nabídky 
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:  
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1.  

B. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2. 

C. Technická specifikace viz příloha č. 3 – podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka . 

D. Návrh „Kupní smlouvy“ – závazný vzor viz příloha č. 4 - podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. 

E. Prokázání způsobilosti 

F. Přílohy (nepovinné). 

Pokyny pro zpracování nabídky 
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně 

poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud 

dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky 

vyloučí. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.  

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě. 

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. 

Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy.  Účastníci podají každou svou nabídku s 

jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány 

na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, 

telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je 

vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele; v případě podpisu jinou 

osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění předloženy v nabídce. 

Místo a lhůta pro podání nabídek 
Nabídky se podávají písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně poštou v řádně uzavřené obálce, označené 
následujícím způsobem: 

 

VZMR 

IT 2021- SPŠSE – A: Notebooky 

NEOTEVÍRAT 

 
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, 460 01 Liberec.  
Osobně se nabídka podává zadavateli na sekretariátu v úředních hodinách (Po - Čt 7:30 - 15:00 hod., Pá 7:30 - 14:00 
hod.), na adrese SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, 460 01 Liberec. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne:  25. 05. 2021 v 09:00 hod.  
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se analogicky 
dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.  
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Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,  

 požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů, 

 ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám, 

 kdykoli zrušit zadávací řízení i bez uvedení důvodu.  
 
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě 
kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém 
veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby kupní 
smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených zadavatelem.  
 
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek 
považuje zadavatel za důvěrný. Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.  
 
 

Odpovědné zadávání veřejné zakázky 
Zadavatel se analogicky dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  Vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel 

zohlednil a aplikoval: 

- dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky 

dodržování právních předpisů České republiky a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 

uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů,  

- zadavatel v rámci výběrového řízení umožnil z důvodu snížení administrativní náročnosti prokázání splnění 

kvalifikace čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 zákona, 

- zadavatel v rámci zadávacího řízení využívá vzorové dokumenty např. smlouvu a příslušné formuláře. 
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