
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU 

MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY A SLUŽBY MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Zadavatel prohlašuje, že tato poptávka na dodávky je dle výše její předpokládané ceny a dle 

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) určena jako 

zakázka malého rozsahu. Ve smyslu § 27 zákona není zadavatel v takovém případě povinen 

dodržet postupy stanovené zákonem s výjimkou ustanovení § 6 zákona, tedy dodržení 

zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v jím 

zvolených postupech. 

I. Identifikační údaje zadavatele 

Název veřejné zakázky: „Dodávka digitálních technologií k zajištění distančního vzdělávání 

na ZŠ Lupáčova, Praha 3“ 

Zadavatel: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

Sídlo: Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00 

č. j.: ZS Lup 166/2020 

Kontaktní osoba: Jiří Kopecký 

email: kopecky@lupacovka.cz 

Tel: 777 478 655 

Dodatečné dotazy musí být doručeny písemně na adresu zadavatele, k rukám kontaktní osoby 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy s uchazečem, který škole dodá 

digitální technologie k zajištění distančního vzdělávání dle níže uvedené specifikace. 

Místem dodávky bude sídlo zadavatele. 

Dodávka bude realizována na základě požadavků zadavatele nejpozději do 14. 12. 2020  

Rozsah předmětu plnění: 

Dodávka digitálních technologií k zajištění distančního vzdělávání na ZŠ Lupáčova, Praha 3 dle 

níže uvedené specifikace. 

III. Termín plnění předmětu poptávky 

Nejpozději do 14. 12. 2020 

IV. Výběrová kritéria 

1) ekonomická výhodnost nabídky v analogii na ustanovení § 114, odst. 1, 2) zákona s nejnižší 

nabídkovou cenou 

Hodnocení bude provedeno tak, že komise seřadí nabídky od nejnižší nabídkové ceny s DPH 

k nejvyšší nabídkové ceně s DPH, počínaje číslicí „1“, čímž určí pořadí nabídek 



Uchazeč nabídne cenu s DPH, která bude předmětem hodnocení. 

V. Kvalifikační požadavky 

Profesní způsobilost: 

Splní uchazeč předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence. 

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace podle této výzvy také předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který bude obsahovat údaje osvědčující splnění 

kvalifikačních požadavků dle této výzvy. 

VI. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky se podávají: 

-  v listinné podobě na adresu zadavatele, tj. Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200; na 

obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení 

- elektronicky na email kopecky@lupacovka.cz, dokumenty musí být opatřeny 

elektronickým podpisem oprávněné osoby 

- datovou schránkou do datové schránky y65fqa8 

 a to nejpozději do 15. 10. 2020 - 12,00 hodin  

 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, 

identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné zastupovat 

uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

a) krycí list – příloha č. 2 

b) čestné prohlášení k základní způsobilosti – příloha č. 3 

c) obsah nabídky 

e) vlastní nabídka uchazeče 

f) podepsaný návrh smlouvy zpracovaný dodavatelem 

Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy. 

Dodavatel předloží návrh smlouvy, na základě, které bude zadavateli poskytovat předmětné 

služby. 

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li 

návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně ověřená 

kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena. 



VII. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo, před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, ověřit 

informace uváděné uchazečem v nabídce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to i bez udání 

důvodu. 

V Praze dne 18. září 2020 

Jiří Kopecký 

ředitel školy 

Příloha číslo 1: Projektová fiše pro projekt: 

Projektová fiše pro projekt: 

Dodávka digitálních technologií k zajištění distančního vzdělávání na ZŠ Lupáčova, Praha 3 

Všeobecné informace 

Název žadatele ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

Název projektu 

Dodávka digitálních technologií k zajištění distančního vzdělávání na ZŠ Lupáčova, Praha 3 

Kontaktní osoba Mgr. Jiří Kopecký, 222 719 321, kopecky@lupacovka.cz, ředitel školy 

IČO školy 63831368 

IZO školy 045245088 

Charakteristika projektu 

Cíle a popis projektu 

Cílem je dodávka 50 notebooků pro pedagogické pracovníky školy (učitelé a asistenti pedagoga), 

včetně příslušenství a 10 webových kamer dle níže uvedené specifikace: 

1. notebook, počet kusů: 50 

specifikace minimálních požadavků: 

Displej: 15,6´´ (39,6 cm) 

Operační systém:  Windows 10 Pro (bez aktivace) 

Programové vybavení: MS Office 2019 včetně MS Teams (bez aktivace) 

- operační paměť 8 GB 

- harddisk SDD 240-256 GB 

- rozhraní: RJ-45 LAN, HDMI, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, výstup na sluchátka 

- integrovaná webová kamera 

2. příslušenství 

- brašna na notebook, počet kusů: 50 

- bezdrátová myš, počet kusů: 50 

- sluchátka s mikrofonem, počet kusů: 50 

3. externí webové kamery full HD s mikrofonem, počet kusů: 10 



Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky: Dodávka ICT technologií k zajištění distančního vzdělávání na ZŠ 

Lupáčova, Praha 3 

Zadavatel: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

Sídlo: Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00 

IČ: 63831368 

DIČ: 

Uchazeč: ……………………………………………………………… 

Sídlo: ……………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………… 

DIČ: ……………………………………………………………… 

Osoba oprávněná 

jednat za uchazeče: ……………………………………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………………………………………… 

Osoby zmocněné 

k zastupování: ……………………………………………………………… 

Kontaktní osoba: ……………………………………………………………… 

Kontaktní adresa: ……………………………………………………………… 

Tel.: …………………… e-mail: …………………………………. 

Nabídková cena v Kč s DPH: …………………………………………. 

V ………………… dne ………………………… 

...........…………………………… 

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby 

(doplní uchazeč) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení, analogicky 

jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen 

„zákon“) 

Čestně prohlašuji, že (doplnit název nebo obchodní firmu, sídlo a IČO účastníka výběrového 

řízení) jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s 

názvem „Dodávka ICT techniky k zajištění distančního vzdělávání na ZŠ Lupáčova, Praha 3“ 

nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst. 1 až 3 zákona. 

Jsme účastníkem výběrového řízení, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o 

právnickou osobu: tento předpoklad splňujeme jak jako právnická osoba, tak zároveň každý 

člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje 

výše uvedené podmínky jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele.  

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

V ....................... dne .............................2020 

podpis 

 

 …............................... 

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení 


