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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

1.1. Předmětem zakázky je dodávka těchto mobilních zařízení:  14  ks tabletů, požadovaná technická 

specifikace je uvedena v bodě 2 této Zadávací dokumentace.  

1.2. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a projektu 

„Pojďme se dotknout ICT“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016), s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na 

obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka 

byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce 

(výjimku tvoří odborné názvy a údaje). 

1.3. Nabídka musí být předložena v následujícím pořadí: 

- Krycí list s  uvedením: názvu veřejné zakázky, názvu projektu a jeho registračního čísla, 

s uvedením výsledné nabídkové ceny s DPH a bez DPH, názvu a sídla uchazeče, názvu a sídla 

zadavatele a podpisu osoby oprávněné jednat v zastoupení uchazeče s uvedením data. 

- Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (tzn. uchazečem – fyzickou osobou, nebo 

osobou oprávněnou jednat za uchazeče), součástí návrhu smlouvy budou stanovené přílohy 

(návrh smlouvy uchazeč zpracuje v souladu s obchodními podmínkami, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 této zadávací dokumentace). 

- Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to - čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady.  

- Ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky. 

Nabídka musí být předložena ve formě znemožňující manipulaci s jednotlivými listy a všechny 

stránky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

1.4. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, nepřipouští se variantní řešení. 

2. Technická specifikace předmětu plnění 

Požadovaná mobilní zařízení musí splňovat minimálně následující technické parametry. Dále nesmí 

překročit uvedenou maximální cenu za 1ks vč. DPH. 

Tablet – požadavek: 14 ks 

Cena za 1ks: max. 15 000 Kč vč. DPH 

- nové zařízení, 
- velikost displeje min. 10“, 
- rozlišení displeje min. 1366x768, 
- operační paměť min. 2GB, 

- procesor o výkonu min. 1100 bodů CPU BenchMark testu, 

- operační systém kompatibilní s OS Windows, 
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- velikost úložiště min. 64GB, 
- výdrž baterie min. 6 hodin, 
- HDMI, 
- USB, 
- Bluetooth, 
- mikrofon, 
- webkamera, 
- obal/pouzdro, 
- záruka min. 24 měsíců. 

Zadavatel zakázky požaduje operační systémy s výhradní kompatibilitou se stávajícím zařízením školy 

umožňující bezproblémovou činnost aplikací a to z důvodu bezpodmínečné spjatosti s realizací 

plánovaných klíčových aktivit projektu a z důvodu prokazatelné  nezbytnosti pro naplnění 

projektových cílů. Nakoupení zařízení s nekompatibilními platformami by při provozu činilo zadavateli 

mimořádné obtíže a znamenalo by další náklady. 

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce, konkrétně v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy, byla uvedena nabídková 

cena za plnění předmětu, a to v následující struktuře: 

Cena bez DPH (v Kč)  

Sazba DPH  

DPH (v Kč)  

Cena celkem vč. DPH (v Kč)  

Podrobný rozpis kupní ceny uchazeč uvede v příloze č. 2 návrhu smlouvy, a to v členění stanoveném 

zadavatelem v předmětné příloze závazných obchodních podmínek. 

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu ve shora uvedeném členění, je nesplněním 

požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách. 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč.  

DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni konce lhůty pro podání nabídek 

Předložená nabídková cena bude vždy 

- celkovou cenou za kompletní splnění předmětné části veřejné zakázky, 

- maximální, 

- obsahuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním předmětné části veřejné zakázky. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce (zejména montáže a instalace), poplatky, náklady na 

dopravu a další náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění.  
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Nabídková cena musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem, který tvoří součást přílohy č. 2 

návrhu kupní smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky. Údaje v takto zpracovaném rozpočtu 

považuje zadavatel za limitní a závazné pro účely plnění předmětné veřejné zakázky. Uchazeč je 

povinen při ocenění dodržet strukturu a členění na jednotlivé části a ocenit bez výjimky všechny 

položky.  

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této zadávací 

dokumentace, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách. 

4. Doba a místo plnění zakázky 

Předmět zakázky bude dodán do 3 týdnů od podpisu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Místem dodání předmětu zakázky je sídlo zadavatele. 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná (případně elektronická) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 

6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat na kontaktní 

osobu Ing. Janu Klusoňovou na  dotyky@sssbrno.cz. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací 

musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné 

zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří 

požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a 

to prostřednictvím e-mailu.  

Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace na webu MŠMT, případně na webových 

stránkách organizace. 

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

předchozí žádosti.  

6. Závěrečná ustanovení  

6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

6.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.  

6.3. Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám. 

6.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

6.5. Uchazeči, kteří nesplní podmínky zadavatele stanovené ve Výzvě nebo v Zadávací 

dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeni. 

6.6. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný uchazeč je dle ust. § 2e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 



 

Financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 

Stránka 4 z 4 
 

kontroly. 

6.7. V případě nejasností v nabídce uchazeče je zadavatel, resp. hodnotící komise oprávněna 

požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlení 

nepodá ve stanovené lhůtě, popř. vysvětlení nebude dostatečné. Obdobně bude postupováno 

v případě, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

7. Seznam příloh 

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Návrh kupní smlouvy – závazné obchodní podmínky  

V ………................. dne ……………… 

 

………………………………………. 

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy  


