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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro 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) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

C14412 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na 

středních školách v Jihomoravském kraji 

Název veřejné zakázky: Dodávka výukové soupravy ke svařování 

 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

12.03.2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb, příspěvková 

organizace  

Sídlo zadavatele: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Jiří Psota, ředitel školy 

603 545 560 

psota@ssmk.eu 

IČ zadavatele: 00055166 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Ing. Ivana Čermáková 

739 570 617 

cermakova@ssmk.eu 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení lhůty pro podání nabídek: 12.03.2014 

Konec lhůty pro podání nabídek: 25.03.2014 v 09:00 hodin 

 

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, nám. 

Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov v pracovních 

dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, vždy 

tak, aby byla doručena nejpozději do 12.03.2014 do 09:00 

hod. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím 

držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou - za 

rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka 

doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní 

osobou zadavatele. 

                                                
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové 

nepoužité výukové soupravy ke svařování. 

Konkrétně: 

2 ks zařízení s virtuálním svařovacím procesem tj. bez 

bezpečnostních rizik a nároků na spotřebovaný 

materiál a technické plyny, pomocí kterého by se 

mohla v učebně trénovat zručnost a návyky potřebné 

pro svařování (dále jen „zboží“) dle následující 

specifikace.  

Specifikace zboží: 

 simulovat metody svařování MAG, MIG v oblasti 

krátkého a sprchového oblouku; 

  simulovat metody svařování MMA s možností 

výběru průměru elektrod a umožňující nácvik 

zapalování oblouku a samotné svařování při kterém 

se elektroda virtuálně odtavuje;  

 Standardizovaný software svařovacích metod 

MAG/MIG v jednom zařízení a MMA ve druhém 

zařízení včetně případných aktualizací 

poskytovaných zdarma, který umožní: 

- režim, který pomáhá frekventantovi jak 

optimálně dodržet rychlost, vzdálenost a uhel 

hořáku 

- režim, v kterém lze podporu rychlosti, 

vzdálenosti a uhlu hořáku variabilně měnit  

- režim bez podpory dodržování rychlosti, 

vzdálenosti a uhlu hořáku 

 cvičné svařence pro nacvičování svařování svárů 

FW, BW a trubka-trubka; 

 umožňuje nácvik svárů jednovrstvých i 

vícevrstvých; 

 komunikovat s obsluhou v českém jazyce; 

 dotyková obrazovka minimálně “22“ umožňující 

příméovládání a sledovat simulaci svařování; 

  svářecí kuklu s virtuálními 3D brýlemi zobrazující 

reálný proces svařování; 

 skutečný i virtuální svařovací hořák pro metodu 
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MAG/MIG; 

 skutečný i virtuální držák elektrod pro metodu 

MMA; 

 pevný-stacionární terminál, který: 

-  maximálně omezí manipulaci (učňům) se 

zařízením 

- umožní jednoduché polohování a upnutí 

cvičných svarků, na kterých lze nacvičovat 

svařování v polohách PA, PB, PC, PD, PE, PF a 

PG,  

- umožní odložení hořáku (držáku) a kukly 

 reproduktory, které vydávají věrohodný zvuk 

svařovacího procesu při nácviku svařování; 

 uložení a následné další využití výsledků a 

parametrů svařování pro další výuku, 

 exportu výsledků i v tištěné podobě; 

 možnost připojení na digitální nebo analogové 

zobrazovací externí zařízení (dataprojektor, 

obrazovka); 

 200 ks učebnic virtuálního svařování s metodikou 

v českém jazyce; 

 základní proškolení obsluhy – ovládání a nastavení 

parametrů, vyhodnocování výsledků.  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

1.269.422.00Kč bez DPH, 1.536.000 Kč s DPH. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň stanovena jako 

maximální a nejvýše přípustná nabídková cena a nemůže 

být v nabídce uchazeče překročena 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka se neřídí 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. podle § 18 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 

V rámci tohoto výběrového řízení je však zadavatel 

v souladu s § 18 odst. 5 zákona povinen dodržet zásady 

uvedené v § 6 zákona. 

Pokud tato výzva nebo zadávací dokumentace obsahuje 

odkazy na ustanovení zákona, použijí se tato ustanovení 

přiměřeně. 
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Postup výběrového řízení se dále řídí pravidly OP VK 

upravenými v Příručce pro příjemce finanční podpory 

z OPVK verze č. 7 a Pravidly Rady Jihomoravského kraje 

pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 

Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací 

zřizovaných Jihomoravským krajem platných od 15. 7. 

2013. 

Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce dodržovat 

metodický dopis č.23, vydaný ŘO OP VK. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování veřejné zakázky)/ 

časový harmonogram plnění/ 

doba trvání veřejné zakázky 

Termín dodání plnění veřejné zakázky se předpokládá do 

30 dnů od podpisu smlouvy do sídla zadavatele, dle 

obchodních podmínek, které jsou přílohou této výzvy. 

Termín dodání je stanoven jako limitní termín dle 

obchodních podmínek a zahrnují i provedení školení. 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Sídlo zadavatele, tj. Střední škola dopravy, obchodu a 

služeb 

nám. Klášterní 127 

672 01 Moravský Krumlov 

Hodnotící kritéria:  jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší celková 

nabídková cena bez DPH  

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění 

základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dne § 53 a 54 zákona: 

- Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů, základní kvalifikační 

předpoklady splňuje dodavatel, který: 

- 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 
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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 3 letech nenaplnil 

skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu, 

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v 

posledních 3 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 
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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, 

- který není veden v rejstříku osob se zákazem 

plnění veřejných zakázek, 

- kterému nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud 

je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší 90 

kalendářních dnů ke dni podání nabídky 

- Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, 

pokud toto oprávnění není patrné z dokladu 

překládaného dle předchozího bodu. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky(včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

v jedné řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem 

veřejné zakázky, tj. „Veřejná zakázka – dodávka 

výukové soupravy ke svařování“a údajem „Neotvírat“, 

na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. 
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Nabídka musí obsahovat: 

- Doklady prokazující splnění 

kvalifikačníchpředpokladů, 

- Cenovou nabídku v členění: cena bez DPH, 

samostatně DPH v % a DPH v Kč a cena včetně 

DPH za jeden kus definovaný v předmětu plnění a 

za celý předmět plnění včetně požadovaného 

zaškolení obsluhy, 

- Písemný návrh smlouvy podepsaný 

osobouoprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Doporučujeme, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně 

svázány. 

Zadavatel stanovuje minimální technické podmínky pro 

každou položku a stanovuje uchazečům povinnost uvést 

přesný obchodní název nabízených produktů. 

Uchazeč stanoví ve své nabídce přesné obchodní názvy 

všech dodávek, které nabízí zadavateli. Zadavatel podle 

této specifikace posoudí, zda nabídka splňuje technické 

podmínky zadavatele. 

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení 

rozumí celková cena za dodávky bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“). Nabídková cena bude zahrnovat 

veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze 

zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých 

odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení požadované služby dané povahy 

třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato 

výzva, a dále její veškeré přílohy včetně návrhu smlouvy. 

Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude 

sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným 

uchazečem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované 

úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy 

samotné smlouvy, která musí být součástí nabídky s 

podpisem oprávněné osoby dodavatele. Tento návrh 

smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky 

uvedené v této výzvě a nesmí znevýhodňovat zadavatele. 

Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, 

které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením. 

Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel 

měnit. 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený 

uchazečem ve výběrovém řízení, včetně dokumentů a 

dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem 

v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady 

a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a 
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veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém 

jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se 

způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního 

rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 

podle právních předpisů. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Cena bez DPH, samostatně DPH v % a v Kč a cena včetně 

DPH za jednotlivé položky a za celý předmět plnění – 

celková nabídková cena. 
 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na 

předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich 

případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a 

originály dalších dokumentů souvisejících s realizací 

veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu 

s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní 

doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 

563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve 

smlouvách uzavíraných s případnými partnery a 

subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné 

partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále 

povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se 

k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. 

Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a 

v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit 

výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci 

předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 

zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací 

předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné 

ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné 

zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem 

osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené 

osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka 

hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 

Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 

k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby 

obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné 
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zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 

dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů 

souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 

2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší. 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude dále zavazovat 

dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným 

k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to do 31. 12. 2025. 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí obsahovat povinné 

prvky publicity dle pravidel OP VK. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních 

orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty 

pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 

lhůtě pro podání nabídek, 

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře 

zakázanou dohodu podle zvláštního právního 

předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty 

pro podání nabídek  
Výzva obsahuje veškeré podmínky týkající se výběrového 

řízení a plnění zakázky a zadavatel tak nevyhotovuje 

zadávací dokumentaci. 

V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní 

podmínky výběrového řízení(např. změní se termín dodání, 

změní se parametr požadovaného plnění apod.), musí 

zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto 

změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno 

oznámení o zahájení výběrového řízení.  

Dodatečné informace poskytne zaměstnanec zástupce 

zadavatele: Mgr. Richard Budzák, e-mail:verejne-

zakazky@rpa.cz 

Všechny dokumenty veřejné zakázky a samotná veřejná 

mailto:verejne-zakazky@rpa.cz
mailto:verejne-zakazky@rpa.cz
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zakázka je zveřejněna na profile zadavatele 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_137.html 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání 

důvodu, a to nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Psota, ředitel školy 

osoba oprávněná jednat za zadavatele  

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 

www.msmt.cz/www stránky ZS. 

 

Jméno: Richard 

Příjmení: Budzák 

E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz 

Telefon: + 420 542 211 083 

 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_137.html
http://www.msmt.cz/

