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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, 

které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

 

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 

Název projektu: Bezpečnost školy – fáze zálohování 

Program: B: Bezpečnost a archivace dat  

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 7. 7. 2015 

Název/ obchodní firma zadavatele, 

právní forma: 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové 

Město na Moravě, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, vč. kontaktních údajů 

(telefon a emailová adresa) 

Mgr. Jiří Maděra 

603 210 331 

madera@gynome.cz 

IČ zadavatele: 488 95 512 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a emailová 

adresa): 

Mgr. Jiří Maděra 

603 210 331 

madera@gynome.cz 

Lhůta pro podávání nabídek (data 

zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podávání nabídek začíná dnem zveřejněné této výzvy a 

končí 15. 7. 2015 v 13:00 hodin (rozhodující je čas přijetí nabídky, 

čas je určován dle podatelny zadavatele).  

Všechny nabídky doručené po lhůtě pro podávání nabídek budou 

vyřazeny. 

Místo pro podávání nabídek: Nabídky je možné zasílat na adresu sídla zadavatele nebo je možné je 

předat osobně kontaktní osobě zadavatele v pracovní dny mezi 8:00 – 

11:00 a 14:00 - 15:00, a to po předchozí telefonické domluvě. 

Termín otevírání obálek: Dne 15. 7. 2015, ve 13:00 hod u kontaktní osoby zadavatele (ihned 

po skončení lhůty pro podávání nabídek) 

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem zakázky je bezpečnost a archivace dat specifikované v 

příloze č. 1 této výzvy. 

Dodávka zahrnuje dopravu, instalaci a zprovoznění v místě dodání. 

Nabídky musí být podány pouze na nové, nepoužívané a 

nerepasované zboží. 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky v Kč: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s DPH je 30 000,- Kč. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu částečně financována z účelového Fondu 

Vysočina, řízena pravidly kraje Vysočina. Nejedná se o zadávací 

řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

http://www.msmt.cz/
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Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba trvání 

veřejné zakázky 

Lhůta pro dodání předmětu zakázky je stanovena na 21 dní od 

podpisu smlouvy. 

Místa dodání/převzetí plnění: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové 

Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na 

Moravě 

Hodnotící kritéria: Celková nabídková cena včetně DPH (100 %) 

Vítěznou nabídkou se stává nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

včetně DPH za splnění celého předmětu zakázky. Budou-li více 

uchazeči nabídnuty stejné nabídkové ceny, bude jako nejvhodnější 

vybrán ten uchazeč, jehož nabídka byla doručena dříve. 

Požadavky na prokázání splnění 

základní a profesní kvalifikace 

dodavatele: 

Kvalifikovaným pro plnění zakázky je uchazeč, který: 

1. splní základní kvalifikační předpoklady v rozsahu daném 

ustanovením § 53, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč 

prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je 

patrné, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační 

předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ. 

Uchazeč může využít vzor tohoto čestného prohlášení 

uvedený v Příloze č. 3 této výzvy. Čestné prohlášení musí být 

podepsané statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou 

zmocněnou (originál příslušné plné moci s úředně ověřenými 

podpisy musí být v takovém případě součástí nabídky).  

2. splní profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu daném 

ustanovením § 54, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč, který 

předloží: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 

či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního 

dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace; 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list 

nebo výpis z živnostenského rejstříku). 

Požadavek na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné 

zakázky, její telefon a emailovou adresu. 
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Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka bude podána v písemné formě. Všechny překládané 

dokumenty (Nabídka, Krycí list, Čestná prohlášení a Smlouva) budou 

podepsané statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou zmocněnou 

(originál příslušné plné moci s úředně ověřenými podpisy musí být 

v takovém případě součástí nabídky). 

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by 

mohly uvést zadavatele v omyl. 

Požadavek na zpracování nabídky a 

způsob zpracování nabídkové ceny  
Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku – zadavatel nepřipouští 

variantní řešení. 

Nabídka bude předložena v písemné formě, jednotlivé strany 

nabídky budou očíslovány, veškeré části nabídky budou svázány a 

budou tvořit jeden celek. 

Nabídka bude obsahovat: 

 podepsaný krycí list nabídky s uvedením ceny v daném 

členění 

 obsah nabídky 

 podepsané čestné prohlášení o neúčasti uchazeče na přípravě 

předmětné veřejné zakázky 

 doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 

předpokladů 

 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů 

 technické listy, které budou prokazovat, že uchazečem 

dodané věci splňují parametry stanovené v této Výzvě 

k podání nabídek a jejích přílohách. 

 doplněný a podepsaný návrh smlouvy.  

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem a 

adresou zadavatele, názvem a adresou uchazeče, názvem zakázky 

„Bezpečnost školy – fáze zálohování“ a textem „NEOTVÍRAT“. 

Obálka musí být v místech slepení opatřena přelepkou, razítkem a 

podpisem uchazeče. 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Smlouva vybraného dodavatele zavazuje, aby umožnil všem 

subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění veřejné 

zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 
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Náklady na vyhotovení nabídky a účast na výběrovém řízení nebudou 

zadavatelem hrazeny. 

 

Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení uchazeče, že se 

nepodílel na přípravě výběrového řízení předmětné zakázky a že mu 

nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Čestné prohlášení musí 

obsahovat prohlášení uchazeče, že: 

 na zpracování nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či 

člen realizačního týmu projektu, či jiná osoba, která se 

podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení pro 

předmětnou zakázku, 

 není uchazečem ve sdružení, kde je zaměstnanec zadavatele či 

člen realizačního týmu projektu, či jiná osoba, která se 

podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení pro 

předmětnou zakázku, 

 subdodavatelem není zaměstnanec zadavatele, člen 

realizačního týmu projektu, či osoba, či jiná osoba, která se 

podílela na přípravě nebo zadání výběrového řízení pro 

předmětnou zakázku, 

 uchazeči nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve 

smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a není veden v 

rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 4 této Výzvy 

k podání nabídek. 

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval ty části 

veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům podílejícím se z hlediska ceny na realizaci části 

veřejné zakázky z více než 10 procent a aby uvedl identifikační údaje 

každého takového subdodavatele. 

 

Pokud Výzva k podání nabídek nebo její přílohy obsahují požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická 

označení výrobků, zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, jsou tyto použity pouze jako zástupný prostředek pro 

vyjádření požadovaných kvalitativních a technických parametrů. 

Zadavatel umožňuje v takovém případě použít pro plnění zakázky i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které 

rovnocenným způsobem splňují požadavky zadavatele. 
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Podmínky poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Celá dokumentace výběrového řízení včetně specifikace předmětu 

zakázky je součástí této Výzvy k podání nabídek a jejích příloh. 

Výzva k podání nabídek a všechny její přílohy budou poskytnuty 

všem uchazečům bezplatně. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, a to i bez udání důvodu. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky 

 Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 

 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě předmětné veřejné zakázky 

 Příloha č. 5 - Krycí list nabídky 
 

V Novém Městě na Moravě, dne 7. 7. 2015 

        

 

Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia 

 

 

 


