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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) 

 

Číslo zakázky (bude doplněno 

poskytovatelem dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 / 02.0068 

Název projektu: Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech 

Název zakázky: Dodávka techniky 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 28.5.2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb 

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

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Jiří Psota 

psota@ssmk.eu 

603 545 560 

IČ zadavatele: 00055166 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Ing. Jiří Psota 

psota@ssmk.eu 

603 545 560 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

29.5.2013 v 8:00 hodin 

11.6.2013 v 10:00 hodin 

Popis předmětu zakázky: Část 1: 
Interaktivní dataprojektor 2 ks. Minimální požadavky: 
Technologie projekce 3LCD, projekční ultrakrátká (cca 60 cm) 
vzdálenost, světelnost 2800 ANSI, kontrast 3000:1, rozlišení HD 
Ready 1280x800, , repro 2x 10W, integrovaný snímač polohy, 
držák projektoru. Komunikační rozhraní: USB kabel a 
elektronické pero, rozhraní: D-Sub, HDMI, USB 2.0, LAN.  
Část 2: 
Notebook 2 ks. Minimální požadavky: CPU dle benchmark 
indexu 3000, matný displej 17.3" LED 1366x768, RAM 4GB, 
grafická karta 2GB, HDD 750GB 5400 otáček, numerická 
klávesnice, vypalovací mechanika DVD, LAN, WiFi, Bluetooth 
4.0, Webkamera 0.3 Mpx, operační systém Windows 8 
Professional CZ 64-bit. Rozhraní notebooku: VGA výstup, HDMI, 
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sluchátka, mikrofon, čtečka karet, USB2.0, USB3.0 . 
Část 3: 
iPad 14 ks. Minimální požadavky: 4. generace s retina displejem, 
displej  9,7“ Multi-Touch s LED podsvícením a technologií IPS, 
64GB, WiFi, Bluetooth 4.0, fotoaparát, operační systém iOS. 

Část 4: 

iKufr 1 ks. Minimální požadavky: Přenosný kufr pro 

uložení minimálně 14 ks tabletů včetně možnosti 

synchronizace a nabíjení. 

Nabídka může být na jednu, více nebo všechny části, každá 

část bude hodnocena samostatně. Požadujeme pouze nové 

zboží. 

 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

400 000 Kč  bez DPH 

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

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

předpisů. Tato veřejná zakázka se neřídí zákonem o 

veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. podle § 18 odst. 3 

zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Dodávka zboží nejpozději do 30.6.2013 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb 

Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky se podávají v písemné formě osobně na sekretariát 

školy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin nebo 

poštou na adresu Střední škola dopravy, obchodu a služeb, 

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov, sekretariát 

ředitele 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena 100 % 

Nabídka může být na jednu, více nebo všechny části, každá 

část bude hodnocena samostatně. 

 

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 o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb. v platném znění: 

- Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 
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137/2006 Sb 

- 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 

předkládaného dle předchozího bodu. Tento doklad 

nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání 

nabídky. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

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 techniky a 

údajem „Neotvírat“. 

Nabídka musí obsahovat: 

- Doklady prokazující požadavky na základní 

kvalifikační a profesní kvalifikační předpoklady, 

- Cenovou nabídku v členění: cena bez DPH, 

samostatně DPH a cena včetně DPH, 

- Písemný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou 

osobou, 

- Podrobnou technickou specifikaci zboží 

zpracovanou dle jednotlivých položek zadání, která 

musí splňovat minimální technické parametry 

stanovené zadavatelem, přičemž  nabídka může být 

na jednu, více nebo všechny části, každá část bude 

hodnocena samostatně, 

- Podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem 

uchazeče, 

- Jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí 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 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 

zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez 

udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
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Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 

v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě 

grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte 

"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
 

Kontakty ZS 

 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský 
http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ 

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 

jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradeck

ý 
www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezsk

ý 
www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

Pardubický www.pardubickykraj.cz 
lucie.angelova@pardubickykraj.cz 

eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz 

danuse.pechova@plzensky-kraj.cz 

barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od 

2012) 

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz  

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 
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Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v 

případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Ivana 

Příjmení: Čermáková 

E-mail: cermakova@ssmk.eu 

Telefon: 739 570 617 
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