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Výzva k podání nabídek - veřejná zakázka „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení“
Statutární město Brno připravuje zadání veřejné zakázky pro projekt „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 –
nástavba učeben“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004107. Veřejná zakázka „Základní škola Elišky
Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení“ je dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon), zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejná zakázka
je rozdělena na 4 části. V souladu s § 18 odst. 3 zákona jsou III. a IV. část této veřejné zakázky zadávány
samostatně jako veřejné zakázky malého rozsahu, protože celková předpokládaná hodnota takto zadávaných
částí nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty celé veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení“ je dodávka IT
vybavení, nábytku, sportovního a sanitárního vybavení do odborných učeben, tělocvičny a přilehlých prostor
v rekonstruovaných prostorách ZŠ. Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží a jeho instalace
v místě plnění. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Zadávací dokumentace je dostupná z: https://ezak.brno.cz.
Tato výzva upravuje podmínky pro zadání I. až II. části veřejné zakázky, III. a IV. část veřejné zakázky budou
zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu v samostatném řízení.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
„Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení“
I. část – IT vybavení
II. část - Nábytek
III. část – Vybavení tělocvičny
IV. část – Sanitární vybavení
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
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Kontaktní osoba zadavatele:
Email:
Tel.:

Mgr. Petra Bartošková, Mgr. Radim Gold
bartoskova.petra@brno.cz; gold.radim@brno.cz
+420 542 174 713; +420 542 174 711

2. Předmět veřejné zakázky
I. část: IT vybavení
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT a souvisejícího vybavení (interaktivní panely,
vizualizéry, software) do prostor odborných učeben a přilehlých prostor dle výkazu výměr, který tvoří přílohu
č. 1a zadávací dokumentace, a který zpracovala společnost Hexaplan International spol. s r.o., Brno. Součástí
dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace a úklid prostor.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
30195200-4 Elektronické tabule a příslušenství
30191200-6 Zpětné projektory
48800000-6 Informační systémy a servery
30213300-8 Stolní počítač
32420000-3 Síťová zařízení
II. část: Nábytek
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nábytku a technického vybavení do prostor
odborných učeben, tělocvičny a přilehlých prostor dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1b zadávací
dokumentace, a který zpracovala společnost Hexaplan International spol. s r.o., Brno. V podrobnostech jsou
dodávané položky definovány Výpisem nábytku (soubor Tabulky nábytek), který tvoří přílohu č. 5 zadávací
dokumentace, a také doplňujícími výkresy, které tvoří přílohy č. 6 až 9 zadávací dokumentace. Součástí
dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace a úklid prostor.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
39160000-1 Školní nábytek
39180000-7 Laboratorní nábytek
39143121-0 Šatní skříně
39113600-3 Lavice
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Místo plnění:

od 01.07.2021 do 20.08.2021
areál ZŠ, Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno Starý Lískovec

Doba plnění je předpokládána v době od 01.07.2021 do 20.08.2021. Vybraný dodavatel je oprávněn vyrobit
dodávané zboží i ve lhůtě dřívější, zadavatel však upozorňuje, že neposkytne dodavateli prostory k uskladnění
zboží, dodavatel je tedy povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a svou odpovědnost.
Vybraný dodavatel bude plnit zboží v místě plnění v termínu od 01.07.2021 do 20.08.2021. Zadavatel si
vyhrazuje změnu výše uvedeného termínu plnění, kdy skutečná doba plnění se bude odvíjet od termínu
skutečného předání veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba Základní a mateřské školy Elišky
Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“. Doba plnění tak může být prodloužena, resp. posunuta v závislosti
na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, a to v
souladu se smluvními ujednáními. Vybraný dodavatel bude o skutečném termínu plnění předmětu veřejné
zakázky informován s předstihem v závislosti na průběhu dokončení stavebních prací předcházejících
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dodávce vnitřního vybavení učeben. K plnění předmětu veřejné zakázky bude vybraný dodavatel vyzván
alespoň týden předem e-mailem.
Zadavatel požaduje na vybraném dodavateli pro I. i II. část veřejné zakázky poskytnutí součinnosti ve smyslu
účasti alespoň na jednom kontrolním dni konaném v rámci realizace stavební části, a to za účelem sjednocení
technologických postupů dodavatele stavební části a vnitřního vybavení. Účast vybraného dodavatele
vnitřního vybavení na kontrolním dni může být vyžádána nejdříve od okamžiku nabytí účinnosti příslušné
smlouvy. O konání kontrolního dne bude vybraný dodavatel informován s dostatečným předstihem, a to emailem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jednou za 14 dní v místě plnění v časovém rozsahu cca jedna
až dvě hodiny.
S ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení
splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů v prosté kopii,
přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. Vzor čestného prohlášení tvoří
přílohu č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Účastník je povinen nejpozději ve lhůtě stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:
a) splněním základní způsobilosti
b) splněním profesní způsobilosti
Základní způsobilost:
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, a zároveň každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu,
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 není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
prostých kopií:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Profesní způsobilost:
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
příslušné části veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci:
o pro I. část veřejné zakázky pro některý z následujících předmětů podnikání:
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení, nebo
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
o pro II. část veřejné zakázky předmět podnikání truhlářství, podlahářství
Je-li dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 zákona, může prokázat splnění
základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Zadavatel si od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti tohoto účastníka. Účastník je povinen originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti poskytnout, v opačném případě se jedná o neposkytnutí
součinnosti účastníka k uzavření smlouvy. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není účastník schopen prokázat splnění profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn prokázat tyto prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
- závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,
a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace,
- čestné prohlášení poddodavatele, kterým poddodavatel prokáže splnění základní způsobilosti podle
§ 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona poddodavatelem.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 zákona a který prokázal určité části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zadavateli doložit kopie dokladů prokazujících splnění příslušného
kvalifikačního předpokladu poddodavatelem. Z dokladů musí být jednoznačně prokazatelné, že účastník
příslušnou část kvalifikace splňoval nejpozději ke dni podání nabídky.
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5. Hodnoticí kritéria pro zadání veřejné zakázky
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž základním hodnotícím kritériem ke
každé části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena bude hodnocena
samostatně pro každou část veřejné zakázky.
Způsob hodnocení – řádně podané nabídky za jednotlivé části veřejné zakázky se seřadí podle výše jejich
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, čímž zadavatel získá výsledné pořadí nabídek. Nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bude považována za nejvýhodnější. V případě rovnosti cen rozhodne los. Losování v
případě rovnosti cen proběhne v sídle zadavatele za účasti notáře. K účasti na losování budou přizváni
zástupci účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky budou předmětem losování.
V případě, že účastník není plátcem DPH, tzn., že použije variantu B pro strukturu nabídkové ceny (blíže viz
bod 8 zadávací dokumentace), bude tato cena pro účely hodnocení považována za cenu včetně DPH.
6. Lhůta pro podání nabídek, datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami
Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději do 07.06.2021, 17:00 hod. Nabídka bude zpracována
v českém nebo slovenském jazyce. Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v
elektronické podobě, a to s využitím elektronického nástroje. Nabídku je nutné v uvedeném termínu zadavateli
doručit.
Adresa pro elektronické podání nabídek: https://ezak.brno.cz.
Otevírání nabídek se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek postupem dle zákona a příslušných
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
S pozdravem
Digitálně podepsal Ing.
Ing. Ivan
Ivan Hloušek
Datum: 2021.05.19
Hloušek
13:47:09 +02'00'
……………………...................

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

PŘÍLOHY

01 (Zadávací dokumentace k veřejné zakázce)
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