VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
Tato výzva je současně zadávací dokumentací pro uvedenou zakázku.
(dále: „výzva“)

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM

„Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie a biologie“
(dále: „zakázka“)

Zadavatel zakázky:
Sídlo zadavatele:
Zadavatele zastupuje:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234
Komenského 234, 500 03 Hradec Králové
PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka
00581101
CZ00581101

Způsob zadávacího řízení: v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) dle
Příručky pro příjemce z OP VK, verze 7, platné od 25. 10. 2012 (dále: „Příručka OP VK“) –
výběrové řízení vedené mimo režim zákona dle postupu B) pro zakázky malého rozsahu
Příručky OP VK, zahájené výzvou k podání nabídky předem vybraným zájemcům.
Kontaktní osoba zadavatele:
PaedDr. Soňa Lamichová, projektová manažerka, ředitelka (tel: 495 075 111, 495 075 201, email: lamic@zshk.cz )

stí projektu CZ.1.07/1.1.32/02.0020 s názvem: „ E f e k t i v n u l o v ý s y s t o d b
České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„INVESTICE DO ROZVOJE VZĚLÁVÁNÍ“

Vážený dodavateli,
jako zadavatel zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka vybavení
odborných pracovišť fyziky, chemie a biologie“ zadávané mimo režim zákona
Vás tímto vyzývám
k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této zakázky (i dílčímu plnění), dle podmínek dále
uvedených v této Výzvě, která je současně i zadávací dokumentací pro tuto zakázku.
Pro oslovení Výzvou k podání nabídky jste byli zadavatelem vybráni na základě zjištěných
informací, že jste schopni požadované plnění předmětu zakázky řádně a včas dodat.
Výzva s vymezenými zadávacími podmínkami je zájemcům předána či odeslána v
elektronické formě.
V Hradci Králové dne 21. 10. 2013.

……………………………………
PaedDr. Soňa Lamichová,
ředitelka školy
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato Výzva, která je současně i zadávací dokumentací, byla vypracována jako podklad pro
zpracování a podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení vedeného mimo režim
zákona. Výzva je vypracována a obsahuje požadavky a podmínky k podání nabídky uchazečů
v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (dále: „OP VK“), verze 7, s platností od 25. 10. 2012 (dále: „Příručka
OP VK“), která upravuje pravidla pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků
OP VK.
1.1. VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
1.1.1. Výzva obsahuje požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídkové ceny a
nabídky, obchodní podmínky, technické podmínky, způsob hodnocení nabídek dle
hodnotících kritérií, požadavky na způsob prokázání splnění kvalifikace uchazečů a další
podmínky, požadavky a vyhrazená práva zadavatele, které jsou pro uchazeče závazné.
1.1.2. Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na
Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení
nabídky použijí údaje uvedené v návrhu smlouvy.
1.2. ZAKÁZKA SPOLUFINANCOVANÁ DOTACÍ
1.2.1. Tato zakázka je součástí individuálního projektu ostatního s názvem Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/44.0001, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (dále: „projekt“). V tomto projektu vystupuje zadavatel v roli partnera
s finanční spoluúčastí. Poskytnutí dotace je upraveno nejen smlouvou o partnerství s finanční
spoluúčastí, smlouvou o poskytnutí dotace a právními předpisy ČR a EU, ale rovněž pravidly,
která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem dotace. Jedná se
zejména o Prováděcí dokument OP VK, Příručku pro příjemce, Směrnici Rady KHK č. 3
(dále jen: „Pravidla OP VK“). Při procesu výběru dodavatele musí zadavatel respektovat a
dodržovat všechna tato pravidla.
1.2.2. Uchazeč-dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Dodavatel
bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem díla postupovat tak, aby
zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit níže uvedené podmínky a požadavky vyplývající
pro něj jako příjemce dotace ze smlouvy o poskytnutí dotace:
a) umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich
kontrolních oprávnění vyplývajících z Pravidel OP VK a relevantních právních
předpisů ČR a EU, umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k
veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem
této zakázky a následně uzavřené smlouvy,
b) realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která byla
příjemci uložena v souvislosti s výkonem kontrolních a/nebo auditních oprávnění

poskytovatelem nebo jiným příslušným subjektem či orgánem ČR nebo EU, a to v
požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
Podmínky na umožnění veřejnoprávní kontroly se vztahují na dodavatele i na jeho případné
subdodavatele přiměřeně. Dodavatel je povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby
nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Pravidlech OP VK,
rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících
dokumentů.
1.2.3. Dodavatel je povinen alespoň do konce roku 2025 po skončení projektu za účelem
ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je
povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se výběrového řízení v souladu s článkem
90 Nařízení Rady (ES) číslo 1083/2006 minimálně do roku 2025 způsobem daným Pravidly
OP VK a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro
úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho případní subdodavatelé byli
informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k projektu.
1.2.4. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření –
Pravidel publicity OP VK. Dodavatel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad
obsahoval informaci, že se jedná o projekt OP VK a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen
název projektu s registračním číslem projektu.
1.2.5. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem postupovat
tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit výše uvedené a další podmínky a
požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234
Právní forma:
Příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:
Komenského 234, 500 03 Hradec Králové
Zadavatele zastupuje:
PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka
IČ zadavatele:
00581101
DIČ zadavatele:
CZ00581101
Bankovní spojení:
107-5448240267/0100
Profil zadavatele:
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_73.html
Kontaktní osoba:
PaedDr. Soňa Lamichová, tel. 495075111, 495075201,
lamic@zshk.cz
Adresa pro doručování nabídek:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Komenského 234
500 03 Hradec Králové

2.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.2.1. Předmětem této zakázky je „Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie
a biologie“ související se zabezpečením realizace projektu OP VK.
2.2.2. Rozsah a popis dodávky všech zařízení a jejich součástí či zboží včetně minimálních
technicko-jakostních požadavků zadavatele na předmět plnění této zakázky je podrobně
vymezen v Příloze č. 3 této Výzvy s názvem: „Vymezení předmětu zakázky k sestavení
nabídkové ceny“.
2.2.3. Předmět plnění zakázky zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních
opatření nutných k zajištění průběhu dodávek a souvisejících prací, zejména přechodná
technická bezpečnostní opatření, kompletační činnosti a náklady na dopravu, balení a
manipulaci, proškolení obsluhy, technickou pomoc a podporu, daně a cla včetně nákladů na
změnu kurzu české měny k zahraničním měnám.
2.3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
2.3.1. Místo plnění/realizace zakázky: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234.
2.3.2. Předpokládaný termín realizace: prosinec 2013 –leden 2014
2.3.3. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění zakázky
skutečnost, že termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového
řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu smlouvy zadavatelem se předpokládá
do 30. 11. 2013 za předpokladu zdárného ukončení výběrového řízení a standardní
součinnosti dodavatele při uzavření smlouvy.
2.4. VÝKAZ VÝMĚR
2.4.1. Příloha č. 3 této Výzvy s názvem: „Vymezení předmětu zakázky k sestavení
nabídkové ceny“ v elektronické podobě obsahuje výkazy výměr pro vymezení obsahu a
rozsahu předmětu zakázky a následné ocenění položek dodávky všeho zboží, všech dodaných
zařízení a jejich součástí. Výkaz výměr je strukturován do 4 dílčích plnění. Výkaz výměr
obsahuje kromě popisu položek i technicko-jakostní specifikace jednotlivých položek
předmětu plnění zakázky, vymezené požadované množství položek, maximální hranice
nabídkové ceny jednotlivých dílčích plnění a příslušné části pro ocenění těchto položek
uchazečem k sestavení nabídkové ceny uchazeče.
2.4.2. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny uchazečem závazný. Zadavatel
doporučuje uchazečům vyjasnit si nejasnosti z výkazu výměr ještě v průběhu lhůty k podání
nabídek způsobem definovaným v článku 2.5. této Výzvy.
2.5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
2.5.1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám v souladu s článkem 7.4.11. Příručky OP VK. Žádost musí být písemná (může
být i formou e-mailové zprávy) a musí být zadavateli doručena nejpozději do 31. 10. 2013
do 11.00 hodin. Žádost o informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mailovou
adresu dodavatele, kontaktní osobu a číslo telefonu a přesnou adresu dodavatele, na kterou
bude možno odpověď doručit případně i v listinné formě.

2.5.2. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručené ve
stanovené lhůtě, poskytne zadavatel dodatečné informace dodavateli i všem jemu známým
ostatním zájemcům.
2.5.3. Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě kontaktní osobě
zadavatele: PaedDr. Soňa Lamichová, e-mail: lamic@zshk.cz ; VOŠZ a SZŠ, Komenského
234, 500 03 Hradec Králové.
2.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Vzhledem k charakteru předmětu zakázky prohlídka místa plnění není nutná. Zadavatel
prohlídku místa plnění nepředpokládá a nebude ji organizovat.

9
3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1.1. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez daně z
přidané hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně DPH. Celková
nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky - viz Příloha č. 1 této
Výzvy. Nabídková cena musí být uvedena jako cena konečná a nejvýše přípustná,
v nabídkové ceně musí být započítány všechny ceny nebo náklady související s komplexním
plněním požadované dodávky.
3.1.2. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením ocenění všech zadavatelem
předepsaných položek Přílohy č. 3 této Výzvy v těch dílčích plněních, o jejichž realizaci
uchazeč usiluje.
3.1.3. Uchazeč je povinen pro sestavení své nabídky vyplnit Přílohu č. 3 této výzvy takto:









Ve sloupci G Přílohy 3 uchazeč pro každou položku – dílčí část předmětu plnění zakázky vepíše cenu
v Kč včetně DPH za 1 jednotku
Ve sloupci H Přílohy 3 uchazeč pro každou položku - dílčí část předmětu plnění zakázky vepíše cenu
v Kč včetně DPH za počet jednotek celkem (v příslušném řádku jedné položky je hodnota ceny celkem
za všechny jednotky ve sloupci H součinem počtu jednotek ve sloupci C a ceny za jednotku uvedené
uchazečem ve sloupci G).
Ceny uvedené zadavatelem pod jednotlivými dílčími plněními jsou cenami maximálními v Kč včetně
DPH za jednotlivá dílčí plnění. Tyto ceny nesmí být uchazečem při oceňování položek jednotlivých
dílčích plnění a sestavení nabídkové ceny překročeny.
Ve sloupci I Přílohy 3 uchazeč pro každou položku - dílčí část předmětu plnění zakázky musí
respektovat zadavatelem vymezené minimální technicko-jakostní parametry a požadavky pro jednotlivé
položky jím konkrétně nabízeného a dodávaného zboží či poskytnutí jednotlivých služeb.
Ve sloupci J Přílohy 3 uchazeč pro každou položku - dílčí část předmětu plnění zakázky musí uvést a
prokázat splnění technicko-jakostních požadavků zadavatele uvedených ve sloupci I tak, že uchazeč
vepíše skutečné parametry jím dodaného zboží v rozsahu výčtu parametrů minimálně uvedeném a
předepsaném zadavatelem či uvede popis o splnění požadavků na poskytovanou službu.
V příslušných řádcích pod tabulkou výkazu výměr uchazeč vepíše údaje o sestavení celkové nabídkové
ceny, která je součtem hodnot ceny jednotlivých položek v Kč včetně DPH ve sloupci H. Tato celková
nabídková cena dílčího plnění musí být uchazečem shodně uvedena na Krycím listu nabídky a v návrhu
smlouvy.

3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO ZMĚNIT NABÍDKOVOU CENU
3.2.1. Změna výše nabídkové ceny je možná pouze směrem dolů, a to v případě, kdy
zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací
uvedených ve Výzvě majících vliv na výši nabídkové ceny a o tomto bude uzavřen dodatek ke

smlouvě postupem v souladu s Příručkou OP VK. Jinou změnu nabídkové ceny zadavatel
nepřipouští.
3.2.2. V případě, že se při realizaci díla vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v
podkladech pro zpracování nabídky, bude jejich zadání řešeno v souladu s Příručkou OP VK.
3.3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.3.1. V okamžiku, kdy bude dodávka či její část připravena, dodavatel o tom informuje
objednatele (emailem) a objednatel si zvolí termín a hodinu dodání, kterému se musí
dodavatel přizpůsobit. Součástí dodání bude předávací protokol, který bude obsahovat
podrobný položkový seznam, jedno provedení předávacího protokolu zůstane objednateli.
Záruční doba na dodané zboží počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu
objednatelem. Dodání zboží bude realizováno na adresu objednatele buď osobně dodavatelem
nebo kurýrem. Součástí dodávky zboží kurýrem musí být rovněž podrobný položkový seznam
a v tomto případě kurýr vyčká v místě přejímky zboží u objednatele, než bude vše převzato a
řádně odsouhlaseno objednatelem. Dodavatel má povinnost archivovat faktury a předávací
protokoly v souladu s nařízeními platnými pro archivaci dokumentace projektů v rámci OP
VK, a to minimálně do roku 2025.
3.3.2. Zálohy k úhradě ceny díla nebudou zadavatelem-objednatelem díla poskytovány.
Podmínky financování této zakázky jsou odvislé od podmínek poskytnuté dotace.
3.3.3. Po dodání a odsouhlasení všech položek dílčího plnění zadavatelem dodavatel vystaví
fakturu, jejíž doba splatnosti je 30 dní.
3.3.4. Ostatní platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách, které jsou
vymezeny v části 4. této Výzvy.
1
3.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA A FINANČNÍ LIMIT NABÍDKOVÉ CENY
3.4.1. Zadavatel stanovil limit pro maximální finanční hodnotu jednotlivých dílčích plnění.
Tyto limity jsou pro sestavení nabídky uchazeče závazné a uchazeči je nesmí překročit. Pokud
se tak stane, tato nabídka bude nabídkou pro zadavatele nepřijatelnou, zadavatel takovou to
nabídku vyřadí a uchazeče následně vyloučí z dalšího průběhu výběrového řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek.
Maximální finanční limity jsou následující:
 1. dílčí plnění: Laboratorní přístroje a pomůcky 698 190,- Kč včetně DPH
(577 016,53 bez DPH) - u položky CH6 UV spektrofotometr je stanovena maximální
jednotková cena 80 000,- Kč včetně DPH
 2. dílčí plnění: Měřicí čidla 142 500,- Kč včetně DPH (117 768,60 bez DPH)
 3. dílčí plnění: Didaktické pomůcky 250 000,- Kč včetně DPH (206 611,57 bez DPH)
 4. dílčí plnění: ICT technika 30 000,- Kč včetně DPH (24 793,39 bez DPH)
3.4.2. Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1 120 690,- včetně DPH (926 190,09 Kč
bez DPH).

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
4.1. Zadavatel jako součást Výzvy předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky
stanovené pro tuto zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře konceptu návrhu smlouvy.
4.2. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče
obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
předložený uchazečem ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy musí respektovat stanovené
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s
obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

4.3. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si
případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě
stanovené dle části 2.5. této Výzvy.
4.4. Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této zakázky tyto níže uvedené obchodní
podmínky, které musí být uchazečem respektovány a zapracovány v minimálně uvedeném
znění do návrhu smlouvy v jeho nabídce.
4.5. Uchazeč do návrhu smlouvy musí zejména doplnit:
-identifikační a kontaktní údaje
-cenu díla
Pokud má uchazeč v návrhu smlouvy něco doplnit, v předepsaném konceptu návrhu smlouvy
tato místa doplnění vyznačuje takto: …xxx…
4.6. Obchodní podmínky v podobě zadavatelem předepsaného konceptu návrhu smlouvy o
dílo jsou zadavatelem vymezeny v Příloze č. 4 této Výzvy, které musí povinně uchazeč
využít pro sestavení svého návrhu smlouvy nabídky za výše uvedených podmínek.
4.7. Nezbytnou součástí vlastní uzavírané smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na základě
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude jako Příloha č. 1 Vymezení
předmětu zakázky k sestavení nabídkové ceny-Položkový rozpočet. Tuto přílohu stačí doložit
v nabídce pouze 1x, a to v části IV. nabídky uchazeče.
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5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A PODMÍNKY
5.1. OBSAH A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
5.1.1 Při plnění předmětu této zakázky musí být dodrženy dodavatelem minimálně uvedené
technické podmínky a parametry dodaného zboží, dodaných zařízení včetně příslušenství
vybavení uvedené ve sloupci „I“ Přílohy 3 této Výzvy.
5.1.2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval poskytování i pozáručního servisu na
dodaná zařízení a vybavení, a to po dobu nejméně 5 let od doby skončení záruční doby
vztahující se k dodaným výrobkům.
5.2. ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY
5.2.1. Jestliže se ve Výzvě případně, výjimečně a ojediněle objevují odkazy na obchodní
názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a
dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku,
ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen
popsat onu vymezenou část předmětu zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly
dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení
předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých
nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné úrovni
technických parametrů, jakosti provedení, životnosti, nákladů provozu nebo pro zadavatele
výhodnější.
5.2.2. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém
v nabídce a prokázat, že jím navržené výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně
nebo lepší. Uchazeč toto prokáže formou porovnání jakostních, technických a dalších
parametrů (např. životnost, užitné vlastnosti, náklady na servis a údržbu atd.) mezi výrobky
uvedenými ve Výzvě a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami ČR a
EU, formu prohlášení o shodě či prohlášením uchazeče, že tyto výrobky jsou v požadovaných
vlastnostech srovnatelné s předepsanými. K těmto použitým výrobkům budou doloženy

katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na
výrobek. Pokud by uchazeč takto neučinil, bude toto zadavatelem považováno za nesplnění
zadávacích podmínek.
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6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
Prokázání splnění kvalifikace uchazeče podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s
Příručkou OP VK je předpokladem uzavření smlouvy s dodavatelem.

15
6.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Kvalifikaci k plnění předmětu této zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění základních
a profesních kvalifikačních předpokladů.
6.2.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto

činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel pro tuto
zakázku předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Uchazeč může využít vzoru prohlášení uvedeného v Příloze 2. této Výzvy.
6.2.2. Profesní kvalifikační předpoklady prokáže v této zakázce dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, a zároveň
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
6.3.1. Pravost a stáří dokladů
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující
kvalifikaci v prosté kopii (kromě čestných prohlášení). Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel má právo před podpisem smlouvy si vyžádat od vybraného uchazeče originální
provedení či úředně ověřenou kopii dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
6.3.2. Posouzení kvalifikace
Hodnotící komise zadavatele posoudí doklady a údaje k prokázání splnění kvalifikace
uchazeče předložené v jeho nabídce. Pokud uchazeč kvalifikaci neprokáže v souladu s
požadavky zadavatele uvedenými v této Výzvě ani po dodatečném předložení údajů a dokladů
k prokázání splnění kvalifikace, nabídka tohoto uchazeče bude vyřazena z dalšího průběhu
výběrového řízení.
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7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ
NABÍDKY
7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
7.1.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Nabídka
bude vyhotovena a podána v jednom vyhotovení a zadavatel žádá uchazeče o vyhotovení i v
jedné kopii. Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně jasně a viditelně
označeno: „ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení
nabídky „ORIGINÁL“. Absence kopie nabídky není důvodem k vyřazení nabídky. Podání
nabídky elektronickými prostředky není možné.
7.1.2. Nabídka v obou provedeních bude vložena do uzavřené obálky a zabezpečena tak, aby
ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a
viditelně na lícní straně obálky s uvedenou adresou zadavatele označena:
„SOUTĚŽ NEOTVÍRAT“ „Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie a
biologie“ a bude opatřena obchodním názvem a adresou uchazeče na přelepu podepsaná

zástupcem/zástupci uchazeče. Tato obálka bude po jejím podání uchazečem zadavatelem
zaevidována a očíslována.
7.1.3. Doporučuje se, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně
vyjmout.
7.2. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY
Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených
shodně s následujícími pokyny (pozn. případné jiné než požadované údaje nejsou porušením
podmínek zadání, požadované údaje však musí být doloženy vždy).
Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce
Tato část nabídky musí obsahovat:
I.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ dle Přílohy č. 1 této Výzvy opatřený datem
podepsání, podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů nebo vnitřních předpisů organizace dodavatele a případně otiskem
razítka. Na Krycím listu vyplní dodavatel údaje ke všem dílčím plněním, o která se uchází.
I.2. Pověřovací listiny
Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže,
budou uchazečem v této části předloženy originály nebo úředně ověřené kopie listin s tímto
pověřením.
Část II. Nabídky – Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace – viz část
6. Výzvy
Doklady a údaje prokazující kvalifikaci budou vloženy dle požadavků uvedených v kapitole
6. této Výzvy v tomto pořadí:
II.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- bude vloženo čestné prohlášení
II.2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- bude vložen výpis z obchodního rejstříku
- budou vložena požadovaná oprávnění k podnikání
Část III. nabídky – Návrh smlouvy – viz část 4. Výzvy
Tato část nabídky musí obsahovat návrh smlouvy vypracovaný ve smyslu ustanovení zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, který bude podepsán oprávněnou
osobou uchazeče jednat za nebo jménem uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče s
využitím závazného vzoru návrhu smlouvy v Příloze č. 4 této Výzvy. Zadavatel doporučuje
uchazeči přiložit návrh smlouvy i s jejími součástmi také v elektronické podobě (např. spolu s
oceněným výkazem výměr).
Část IV. nabídky – Nabídková cena – viz část 3. Výzvy
Tato část nabídky musí obsahovat uchazečem oceněnou a vyplněnou Přílohu č. 3 Výzvy s
názvem: „Vymezení předmětu zakázky k sestavení nabídkové ceny“ dle pokynů
zadavatele uvedených v části 3. této Výzvy. Uchazeč vyplní ta dílčí plnění, o jejichž realizaci
se uchází. Tato část nabídky se stane poté Přílohou č.1 následně uzavírané smlouvy
s vybraným uchazečem. Zadavatel žádá uchazeče o přiložení této části nabídky rovněž v

elektronické formě spolu s návrhem smlouvy. Absence této elektronické formy však není
důvodem k vyřazení nabídky.
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7.3. PODÁNÍ NABÍDEK
7.3.1. Dodavatel může podat nabídku na jedno, několik nebo všechna dílčí plnění.
7.3.2. Lhůta pro podání nabídky je 5. 11. 2013 do 11,00 hodin. Adresa pro doručení
nabídek je uvedena v čl. 2.1. této Výzvy. Osobní doručení nabídek je možné po předchozí
telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele.
7.3.3. Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky a umožňuje dílčí plnění zakázky. Uchazeč
je vázán celým obsahem nabídky do 31. 12. 2013.
7.4. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
7.4.1. Zadavatel stanovil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise.
7.4.2. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů jakožto i další jednání hodnotící komise se
uskuteční neveřejně.
7.4.3. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
7.4.4. Úkony hodnotící komise při otevírání obálek jsou zaznamenány do protokolu o
vyhodnocení výběrového řízení.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK
8.1. POSOUZENÍ NABÍDEK
8.1.1. Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou
vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.
8.1.2. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení
nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má
uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící
komise lhůtu delší.
8.1.3. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče
na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí
uchazeči pozvánku na jednání alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.
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8.2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky a hodnocení nabídek provede
hodnotící komise dle: nejnižší nabídkové ceny v Kč uvedené včetně DPH. K hodnocení
nabídek v tomto hodnotícím kritériu bude hodnotící komisí využit údaj o nabídkové ceně z
návrhu smlouvy, který musí být ve shodě uvedení nabídkové ceny na Krycím listu nabídky a
v části IV. nabídky.

8.3. HODNOCENÍ NABÍDEK
8.3.1. Hodnotící komise stanoví pro každé dílčí plnění zvlášť pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí
nabídkové ceny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
8.3.2. V případě, že na některé dílčí plnění podá nabídku pouze 1 uchazeč, hodnotící komise
může doporučit uzavření smlouvy pouze v případě, že tato nabídka splňuje požadavky
zadavatele na předmět dílčího plnění.
8.3.3. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu (či
protokol), která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící
komisí z výběrového řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení
zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící
komise.
8.3.4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové hodnotící komise,
kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno.
Bezodkladně po ukončení své činnosti předá hodnotící komise tuto zprávu společně s
nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností zadavateli. Zadavatel umožní do
uzavření smlouvy všem uchazečům na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo její opis.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY
9.1.1. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv
jejich finanční a další náklady spojené s tímto výběrovým řízením, včetně případu zrušení
výběrového řízení či nevybrání žádné nabídky.
9.1.2. Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými
touto Výzvou, případně upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem zájemcům
sděleny jako odpovědi na jejich dotazy k zadávacím podmínkám.
9.1.3. Podání jakékoliv formy námitek v celém průběhu výběrového řízení není umožněno.
9.1.4. Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dle článku 7.4.11 Příručky OP VK
uveřejnit celé znění uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem na profilu zadavatele
vyplývající mu dle ustanovení § 147a zákona u zakázek nad 500 000 Kč bez DPH a povinnost
uveřejnit celé znění smlouvy na stránkách MŠMT nebo zprostředkujícího subjektu u zakázek
pod 500 000 Kč bez DPH.
9.1.5. Zadavatel si v souladu s ustanovením článku 7.4.11 Příručky OP VK vyhrazuje právo
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případné oznámení o vyřazení nabídky do
5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele s odkazem uvedeným v článku 2.1. této Výzvy.
9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Mimo již uvedených si zadavatel pro toto výběrové řízení vyhrazuje tato další práva:
a) výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez udání důvodu uchazečům v
souladu s částí 7.4.12 Příručky OP VK,
b) v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky,

c) ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich
nabídkách,
d) z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet uchazečům
jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
e) odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že uchazeč uvedl do
nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH
Zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh Výzvy k sestavení nabídky uchazeče:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních
předpokladů
Příloha č. 3 Vymezení předmětu zakázky k sestavení nabídkové ceny
Příloha č. 4 Koncept návrhu smlouvy
Upozornění zadavatele: Pokud uchazeč do své nabídky vloží tyto přílohy vyplněné zčásti
nebo v nesouladu s předepsanými vzory v zásadních požadovaných údajích, či je nevloží do
své nabídky vůbec a nabídka nebude v jiných jejich částech obsahovat požadované údaje a
zejména údaje nutné pro posouzení a hodnocení nabídek, taková nabídka bude hodnotící
komisí vyřazena a zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z dalšího průběhu výběrového řízení.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy
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