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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 
mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

Zadavatel: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213, Vás tímto vyzývá  

k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 

Sídlo: T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov 

IČ: 00583693 

Zastoupení: Mgr. Josef Haláček 

Kontaktní osoba: Mgr. Adam Fikejs 

Telefon: 380 714 204 

Email: fikejs@zstgm-ck.cz 

 

Základní údaje o zakázce 

Název akce: Nákup a dodávka dotykových zařízení  

Evidenční číslo zakázky: 2019-12-1 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  250 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná maximální cena za předmět plnění. 

Zadavatel vyloučí každého účastníka výběrového řízení, jehož nabídková cena překročí předpokládanou 

hodnotu veřejné zakázky. 

Výzva vč. zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese:  
 https://www.zstgm-ck.cz/vyberove-rizeni-c-2019-12-01/ 
 
Zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. 
Nabídky je možno podávat elektronický přes nástroj E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu 

zadavatele:  

Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 

T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov 

Obálku označte: V. Ř. Č. 2019-12-1 

Lhůta pro podání nabídek končí 11. 12. 2019 v 12:00 hod.  

mailto:fikejs@zstgm-ck.cz
https://www.zstgm-ck.cz/vyberove-rizeni-c-2019-12-01/
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Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty 

Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na 
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a na 
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.  
Zadávací dokumentace je dostupná neomezeně elektronicky na adrese profilu zadavatele 
https://zakazky.ckrumlov.cz/ a na URL adrese veřejné zakázky v E-ZAK:  
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_454.html.  
Všechna vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace budou uveřejněna neomezeným a 
dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK prostřednictvím výše uvedené URL adresy veřejné 
zakázky.  
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se zveřejněním celého 
znění smlouvy včetně všech případných dodatků, pokud s ním bude smlouva uzavřena na základě 
výsledku zadávacího řízení. 
 
 
Informace o předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je: Nákup a dodávka 30 dotykových zařízení  
 
s těmito minimálními parametry: 
 
 

Typ Tablet  - 30 kusů, nové zařízení  

Procesor min. 64 bit 

Displej min. 10,1" palců 

Rozlišení displeje  

min. 2048 x 1536, typ obrazovky IPS, 

Fotoaparát zadní min. 8 MPx, clona max. f/2.4 

Fotoaparát přední min. 1,2 MPx, clona max. f/2.2 

Operační systém min iOS 12, iPadOS, musí obsahovat legální operační systém  

Interní paměť min. 32 GB 

Hmotnost max. 500 g 

Podpora bezdrátových sítí 
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 
4.2 

Výška zařízení (bez obalu) max. 255 mm 

Stylus kompatibilita Podpora pro stylus s aktivní detekcí dlaně 

https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
https://zakazky.ckrumlov.cz/
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Výstupy, ovládaní 
Výstup na konektor typu JACK 3,5 mm pro sluchátka, ovládání 
hlasitosti hardware tlačítkem na tabletu 

Příslušenství 
(součást dodávky ke každému 

zařízení) 

 Flexibilní polyuretanové pouzdro s min rozměrem displeje 

10,1" palců chránící přední i zadní část tabletu. Přední část 

ochrany s funkcí probouzení a usínání tabletu a možností 

složení do stojánku podpírajícího tablet 

 Nabíjecí zdroj na 220V 

Záruka  min. 24 měsíců 

 
 

Místo plnění veřejné zakázky: ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 

Doba plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení: 02. 12. 2019 
Termín dokončení: 11. 12. 2019  
 
Zadávací lhůta: 
Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po 
skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje 
prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona. 
 
Základní způsobilost (dle § 74 zákona) 
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předpokladů předložením čestného prohlášení (příloha 
č. 2 Výzvy k podání nabídky), které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka.  
Účastník, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, doloží platné dokumenty 
vztahující se k prokázání základní kvalifikační způsobilosti. V takovém případě je povinen předložit 
originály nebo ověřené kopie těchto dokumentů ne starších 90 kalendářních dnů před datem podání 
nabídky.  
Profesní způsobilost (§ 77 zákona) 
Účastník musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Účastník musí 
být zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis takový zápis do 
takové evidence vyžaduje. 
Účastník musí disponovat následujícím oprávněním k podnikání:  
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 

má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude 

doložena v prosté kopii 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii 
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 doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních 

předpisů (doloženo v prosté kopii). 

Všechny doklady, které zadavatel žádá předložit podepsané ze strany účastníka, musí být vždy 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud podepisuje osoba zplnomocněná 
jednat za účastníka, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah 
zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti. 
Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti nesmí být k poslednímu dni,  
ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a předkládají se v prosté kopii. 
 
Účastník dále předloží: 

 prohlášení o těchto skutečnostech:  

o účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona, příloha č. 3 Výzvy k 

podání nabídky 

o na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního 

týmu zadavatele, příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky 

o účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb.,  

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou, přičemž k tomu může použít text, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání 

nabídky 

 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, příloha č. 5 Výzvy 

k podání nabídky 

 
 
Variantní řešení 
 

 zadavatel připouští variantní řešení nabídky 

 požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. 
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást návrhu 
smlouvy. 
V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky je rozhodující cena 
uvedena v návrhu smlouvy. 
Účastníkem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné pro 
plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a účastník je vázán nabídkovou 
cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu 
změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu. 
Účastník je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu. Neocenění jakékoliv 
položky, „rozpuštění“ ceny některé položky do jiných položek nebo uvedení slevy bude mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. Vyjma ocenění jednotlivých položek Soupisu 
prací, není účastník oprávněn soupis prací měnit, přidat, nebo odebrat z něj jakoukoli položku. 
 



 

Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
tel.: +420/ 380 714 579 (ŠJ)  

e-mail:info@zstgm-ck.cz 
www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

 
Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí 11. 12. 2019 v 12:00 hod.  
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty. 
 
Podání nabídky v elektronické podobě 
Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kdy 
předmětná veřejná zakázka je dostupná na URL adrese: 
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000407 
 
Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti dle čl. 11. V případě osoby oprávněné za účastníka jednat, 
musí být její plná moc součástí nabídky.   
 
Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování: 
 V případě podání nabídky v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK nemusí být 
datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaným elektronickým 
podpisem nemusí být opatřen ani návrh smlouvy. Postačí podpis prostý. 
  
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávacích podmínek: 
Zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností v položkovém rozpočtu nebo 
projektové dokumentaci, může po zadavateli požadovat vysvětlení a to pomocí: 

 emailu: fikejs@zstgm-ck.cz   

 tel. čísle: 380 714 204 

Vysvětlení může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné informace uveřejní 
zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a zašle je současně všem 
účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci.  
Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě takové změny 
zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby 
od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace: 

 krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky) 

 obsah nabídky 

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 2 Výzvy k podání 

nabídky).  

 návrh smlouvy – doplněný a podepsaný (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky – text přiložený 

k výzvě o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny účastníky, v návrhu smlouvy 

musí být doplněna nabídková cena, návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou 

zmocněnou k takovému úkonu  

 
 
 

https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000407
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Hodnotící kritéria 
 

Základních hodnotící kritéria: 

 nejnižší cena bez DPH 

 splnění všech parametrů veřejné zakázky 

 

Způsob hodnocení nabídek: vyhrává nabídka s nejnižší cenou bez DPH 

Posouzení a hodnocení nabídek v elektronické podobě 
Nabídky v elektronické podobě budou hodnoceny pouze po ukončení lhůty pro podání nabídek 
v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK. Nelze posílat nabídky elektronicky přímo zadavateli. 
 
Posouzení a hodnocení nabídek v tištěné podobě 
Otevírání obálek je neveřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem 
stanoven den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním 
úřadě! 
Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  
Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny a 
budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka 
o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty. 
Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím podmínkám, budou 
vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí 
účastníka.  
Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném 
zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, 
které jsou neúplné nebo nepravdivé. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady k doplnění nabídky a vyzvat účastníka 
k vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona.  
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným 
účastníkům do 15 pracovních dnů po svém rozhodnutí elektronicky nebo v písemné podobě. Účastník, 
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o 
dodávce, nejvíce však dalších 30 dnů. 
Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže, 
vyřazené nabídky se účastníkům nevrací. 
 
Práva zadavatele  
Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 

 doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při dodržení 

základních zásad dle § 6 zákona, 

 neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků 

 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 

 vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů uvedených v § 48 zákona 

Pokud zadavatel ve výzvě uvádí odkazy na konkrétní ustanovení zákona, bude postupovat přiměřeně 
dle takových ustanovení. 
Přílohy: 
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