Výzva k podání nabídky a Zadávací
dokumentace
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
„Cesta do digitálního světa – Dodávka výpočetní techniky a
dalšího vybavení II.“

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve
zjednodušeném podlimitním řízení.

Obsah
Obsah ................................................................................................................. 1
Preambule .......................................................................................................... 2
Definice pojmů ................................................................................................................................................................................. 2

1
2

Údaje o Zadavateli ........................................................................................ 2
Informace o veřejné zakázce ........................................................................ 4
2.1
2.2
2.3

3

Účel a předmět plnění Veřejné zakázky ........................................................................................................................... 4
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky ........................................................................................................... 4
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky ........................................................................................................... 4

Požadavky na kvalifikaci ............................................................................... 6
3.1 Základní způsobilost ................................................................................................................................................................. 7
3.2 Profesní způsobilost .................................................................................................................................................................. 8
3.3 Technická kvalifikace ................................................................................................................................................................ 9

4

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY ..................................................... 9
4.1 Členění nabídky ..................................................................................................................................................................... 10

5
6

Kritéria hodnocení Nabídky ......................................................................... 12
Nabídková cena .......................................................................................... 12
6.1.
6.2.

7

Způsob stanovení nabídkové ceny ................................................................................................................................. 12
Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny ......................................................................................................... 13

Ostatní informace ....................................................................................... 13
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Lhůta, způsob a místo pro podání Nabídky.................................................................................................................... 13
Termín a místo otevírání obálek ..................................................................................................................................... 14
Způsob ukončení zadávacího řízení ............................................................................................................................... 14
Vysvětlení zadávací dokumentace.................................................................................................................................. 13
Práva Zadavatele ............................................................................................................................................................. 13
Zadávací lhůta .................................................................................................................................................................. 13
Ochrana informací ........................................................................................................................................................... 14

8 Obchodní podmínky a návrh smlouvy .......................................................... 14
9 PŘÍLOHY ..................................................................................................... 15
PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ............................................ 15
PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST NABÍDKY ................................................................ 17
PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ ...................................................... 21
PŘÍLOHA Č. 4 – VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ ............................................... 19
PŘÍLOHA Č. 5 – TEXT NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY ............................................... 21

1

1
1.1

ÚDAJE O ZADAVATELI
Základní údaje o zadavateli

Centrální zadavatel:

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 - Čakovice

právní forma

Příspěvková organizace

Sídlo:

Nám. Jiřího Berana 500, 196 00 Praha 9 - Čakovice

IČO:

709 18 805

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Martin Střelec, ředitel

Veřejná zakázka je zadávána na základě Smlouvy o centrálním zadání veřejné zakázky, kterou v souladu
s ustanovením § 9 odst. 4 ZZVZ uzavřel centrální zadavatel a pověřující zadavatelé. Pověřujícími
zadavateli jsou:

Pověřující zadavatel 1:

Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice

právní forma

Příspěvková organizace

Sídlo:

Nebušická 369, 164 00 Praha 6 – Nebušice

IČO:

496 24 539

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Šárka Vondrová, ředitelka

Pověřující zadavatel 2:

ZŠ Livingston s.r.o.

právní forma

Společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Vážská 998/2, 196 00 Praha 9 – Čakovice

IČO:

030 12 557

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová, ředitelka ,

Pověřující zadavatel 3:

ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

právní forma

Příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského 95, 507 81, Lázně Bělohrad

IČO:

708 79 150

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Jaroslav Jirásek, ředitel

Pověřující zadavatel 4:

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

právní forma

Příspěvková organizace

Sídlo:

Nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

IČO:

613 87 835

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Iva Nosková, ředitelka
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2

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1

Účel a předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a dalšího vybavení a aplikací pro
zadavatele dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
projekt Cesta do digitálního světa, registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012362.

2.2

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, které jsou vymezeny
následovně:
Část I -

Dodávka tabletů a dalšího vybavení (dále jen „část I“)

Část II -

Dodávka robotů (dále jen „část II“)

Detailní popis předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen v příloze č. 1 této
dokumentace.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tedy na obě části veřejné
zakázky), nebo pouze na některou část veřejné zakázky. Podá-li dodavatel nabídku pro obě části veřejné
zakázky, je povinen podat nabídku pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

2.3

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

V rámci části I veřejné zakázky dodá dodavatel dle požadavků zadavatele výpočetní techniku a další
vybavení podrobně popsanou v příloze č. 1a této zadávací dokumentace. Předmětem plnění je níže
uvedená výpočetní technika:
•

tablety (100 ks)

•

tablety pro lektorský tým (4 ks)

•

aplikace (100 ks)

•

ochranný obal na tablet (100 ks)

•

zařízení pro zobrazování obsahu (10 ks)

•

sada pro bezdrátové propojení (4 ks)

•

sada pro záznam příkladů dobré praxe (2 ks)

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž i vzdálená správa tabletů MDM, dle specifikace
uvedené v příloze č. 1a této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, vč. zaškolení.
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V rámci části II veřejné zakázky dodá dodavatel dle požadavků zadavatele výpočetní techniku a další
vybavení podrobně popsané v příloze č. 1b této zadávací dokumentace. Předmětem plnění je níže
uvedená výpočetní technika:
•

Wonder Workshop robot Dash (100 ks)

•

OZOBOT BIT (100 ks)

•

Sphero SPRK (100 ks)

•

Sada BBC micro:bit mikropočítač (4 ks)

•

Merge cube (100 ks)

•

Fixy pro Ozobot (100 ks)

•

Cospaces.io (350 ks)

2.4

Klasifikace předmětu plnění zakázky dle CPV, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, termín a
místo plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) je:
30213200-7

Tablety

30237200-1

Počítačová příslušenství

30237270-2

Pouzdra na přenosné počítače

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 198 793,39,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je následující:
Část I - Dodávka tabletů a dalšího vybavení

1 220 991,74,- Kč bez DPH

Část II - Dodávka robotů

977 801,65,- Kč bez DPH

Jednotlivé části veřejné zakázky budou realizovány na základě smlouvy o poskytnutí dodávek uzavřené
mezi zadavateli a dodavatelem, který v řízení o zadání příslušné části veřejné zakázky podá nejvhodnější
nabídku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do doby dodání celkového množství předmětu
plnění příslušné části veřejné zakázky.
Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel stanoví, že s plněním předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky bude započato na základě
výzvy zadavatele k zahájení plnění (předpokládaný termín zahájení dodávky techniky je konec prosince
2020/leden 2021).
Předmět plnění bude v rámci obou částí veřejné zakázky dodáván po částech, na základě aktuálních
potřeb zadavatelů, a to na základě dílčích objednávek.
Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky bude dodán zadavatelům nejpozději do 1. 7. 2021.
Termíny plnění jsou podrobně uvedeny v návrzích smluv, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací
dokumentace.
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Místo plnění veřejné zakázky
Místa plnění obou částí veřejné zakázky jsou podrobně specifikována v rámci čl. III odst. 7 (část I veřejné
zakázky) a v čl. III odst. 6 (část II veřejné zakázky) návrhu smluv.

2.5

Informace o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní
zadávací
podmínky
jsou
uveřejněny
https://www.tenderarena.cz/profily/ZS_Dr_E_Benese.
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na

profilu

zadavatele

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel požaduje v rámci obou částí veřejné zakázky prokázání splnění minimální úrovně základní a
profesní způsobilosti uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích dle ust. § 45 odst. 1 ZZVZ a
mohou je nahradit čestným prohlášením v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje
pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě
oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná
plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti, s výjimkou předložení výpisu z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

-

písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 ZZVZ k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení § 77 odst.
1 ZZVZ.
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a. Poddodavatel
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito známi a
uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (vč. uvedení podílu na realizaci
předmětné veřejné zakázky).
b. Společná účast dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a
profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob, se ustanovení § 83 ZZVZ užije obdobně.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů na předmětu plnění veřejné zakázky nesli
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné
zakázky.
2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání nabídek,
nahrazuje tento výpis doklad prokazující
a. základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a
b. profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.
3) Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím
řízení prokázat kvalifikaci.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

3.1

Základní způsobilost

Dodavatel je v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti předložením
prostých kopií dokladů nebo předložením čestného prohlášení, z nichž bude vyplývat, že dodavatel
splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
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;
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je-li dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
o je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Jeli členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat
tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
o je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejném zdravotním pojištění,
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,
není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla
dodavatele.
o

b)
c)
d)
e)

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
základní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již v průběhu
zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:
-

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

-

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

-

písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ a
ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

-

potvrzení příslušné okrasní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

-

výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

3.2

Profesní způsobilost

Splnění profesních způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v rámci v souladu s ustanovením § 53
odst. 4 ZZVZ prosté kopie níže uvedených dokladů či je nahradí čestným prohlášením, z něhož bude
vyplývat, že dodavatel disponuje:
-

ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,
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-

dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k
plnění této veřejné zakázky, tj. dodavatel disponuje živnostenským oprávněním pro Výrobu,
obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
profesní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již v průběhu
zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:
-

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k
plnění této veřejné zakázky, tj. dodavatel disponuje živnostenským oprávněním pro Výrobu,
obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Zadavatel stanovuje, že kritéria základní a profesní způsobilosti jsou shodná pro obě části veřejné
zakázky.

4

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku pro každou část veřejné zakázky zvlášť, výhradně v elektronické formě
prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tenderarena
(URL):
https://www.tenderarena.cz/profily/ZS_Dr_E_Benese, v českém jazyce, v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZVZZ.
Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost
předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou případů,
kde je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky (tento vyšší limit
je pak vždy pro všechny účastníky zadávacího řízení pro konkrétní veřejnou zakázku shodný). Nabídka
musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v.
3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde
je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou
podporu.
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Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, který musí být
připojen k síti Internet a účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč
a SW Java v aktuální verzi (minimální technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a
internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“
v prostředí elektronického nástroje).
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel
doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí
finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky použit při
podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu vkládat
do el. nástroje při podání nabídky).

4.1

Členění nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1. Krycí list nabídky (vzor uvedený v této zadávací dokumentace).
2. Obsah nabídky.
3. Příp. plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními
orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním
nabídky za dodavatele, nebo za sdružení.
4. Seznam poddodavatelů, kteří jsou účastníkovi známi ke dni podání nabídky včetně uvedení jejich
identifikačních údajů a části veřejné zakázky, kterou budou příslušní poddodavatelé plnit vč.
uvedení podílu příslušných poddodavatelů na realizaci předmětné veřejné zakázky (dodavatel
může využít vzor v příloze této dokumentace); v případě, že dodavatel nehodlá část plnění plnit
poddodavatelsky, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že seznam poddodavatelů bude po podpisu smlouvy
tvořit její nedílnou součást jako příloha č. 3 smlouvy.
5. Příp. písemný závazek poddodavatele či jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm.) d) ZZVZ, pokud je jejich
prostřednictvím prokazována kvalifikace.
6. Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;
7. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;
8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
9. Oceněný položkový rozpočet.
10. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vč. uvedení konkrétních typů nabízeného plnění.
11. Doklad o majetkové struktuře dodavatele.
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4.2

Forma

Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické formě.
Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn, v souladu se zněním ustanovení § 45 odst. 1 ZZVZ,
podepsat nabídku podpisy prostými (tj. příslušné dokumenty nabídky – krycí list, čestná prohlášení, návrh
smlouvy o dílo apod. – postačí ze strany osob oprávněných jednat za účastníka podepsat ručně a
následně naskenovat).

4.3

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

4.4

Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení o zadání příslušné části veřejné zakázky, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení o zadání příslušné části
veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci.
Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení o zadání příslušné části
veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení o zadání příslušné části veřejné zakázky
vyloučen.
Dodavatel je povinen jako součást nabídky uvést konkrétní typy nabízeného plnění vč. uvedení
specifikace nabízeného plnění.
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit v rámci každé části veřejné zakázky doklady dle §
103 odst. 1 písm. d) a f) ZZVZ, tj.:
a) údaje o majetkové struktuře dodavatele, tj. sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho
skutečným majitelem a doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem
k dodavateli (např. výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, výpis z evidence údajů o skutečných
majitelích apod.),
b) v případě společné účasti dodavatelů doklad, z něhož bude patrná společná a nerozdílná odpovědnost
všech dodavatelů podávajících společnou nabídku za plnění veřejné zakázky

5

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude v rámci každé části vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude stanoveno tak, že jako nejvhodnější nabídka na plnění
veřejné zakázky bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu, další pořadí nabídek bude
určeno seřazením nabídek dle výše nabídkové ceny.
Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska mimořádně nízké nabídkové
ceny analogicky dle ustanovení § 113 ZZVZ.
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6

NABÍDKOVÁ CENA
6.1. Způsob stanovení nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí dodávek, které jsou předmětem příslušné části veřejné
zakázky, v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez
daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude strukturována v níže předepsaném členění.
Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých položek musí být zahrnuty veškeré náklady na realizaci předmětu
plnění této veřejné zakázky.
Nabídková cena za provedení předmětné veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy.
Dodavatel je povinen předložit v rámci nabídky vyplněný položkový rozpočet uvedený v příloze č. 5 této
dokumentace.
Účastník je povinen ocenit všechny položky uvedené v rámci přílohy č. 5 této dokumentace.
Zadavatel stanovuje v rámci části I veřejné zakázky maximální a nepřekročitelnou jednotkovou cenu
dodávaných položek předmětu plnění následovně:
•

tablet – 7 429,75 Kč bez DPH

•

tablet pro lektorský tým - 12 396,69 Kč bez DPH

•

aplikace – 826,45 Kč bez DPH

•

ochranný obal na tablet – 739,67 Kč bez DPH

•

zařízení pro zobrazování obsahu – 4 041,32 Kč bez DPH

•

sada pro bezdrátové propojení – 16 528,93 Kč bez DPH

•

sada pro záznam příkladů dobré praxe – 16 528,93 Kč bez DPH

•

vzdálená správa tabletů MDM – 33 057,85,- Kč bez DPH

Účastník, který uvede v rámci své nabídky vyšší jednotkovou cenu příslušné položky předmětu plnění, než
je výše uvedená hodnota, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel stanovuje v rámci části II veřejné zakázky maximální a nepřekročitelnou jednotkovou cenu
dodávaných položek předmětu plnění následovně:
•

Wonder Workshop robot Dash – 4 295,87 Kč bez DPH

•

OZOBOT BIT – 1 404,13 Kč bez DPH

•

Sphero SPARK – 2 966,94 Kč bez DPH

•

Sada BBC micro:bit mikropočítač – 4 532,23 Kč bez DPH

•

Merge cube –373,55 Kč bez DPH

•

Fixy pro Ozobot – 41,32 Kč bez DPH

•

Cospaces.io – 69,42 Kč bez DPH

Účastník, který uvede v rámci své nabídky vyšší jednotkovou cenu příslušné položky předmětu plnění, než
je výše uvedená, bude ze zadávacího řízení vyloučen.
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6.2. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena může být překročena pouze
v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši
odpovídající změně těchto předpisů. Další podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou uvedeny
v návrhu smlouvy.

7
7.1

OSTATNÍ INFORMACE
Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena
(URL): https://www.tenderarena.cz/profily/ZS_Dr_E_Benese, a to pro každou část veřejné zakázky
zvlášť, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí pro obě části veřejné zakázky dne 19. 12. 2020 v 11:00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty, nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a bude
se na ně hledět, jako by nebyly podány.
Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

7.2

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána písemně a výhradně
v elektronické formě, alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel preferuje, aby komunikace mezi ním a dodavateli probíhala prostřednictvím elektronického
nástroje Tenderarena (URL): https://www.tenderarena.cz/profily/ZS_Dr_E_Benese.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty uveřejní na profilu
zadavatele nejpozději ve lhůtě stanovené ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7.3

Práva a výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení
o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se shora uvedená oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

7.4

Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty v rámci obou částí veřejné zakázky je stanovena zadavatelem v souladu
s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ v délce trvání 3 měsíců.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
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Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246 ZZVZ.

7.5

Způsob ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno:
•

uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,

•

uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření
smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ),

•

zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,

•

pokud zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele.

7.6

Součinnost před podpisem smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. a) ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložení níže uvedených dokladů vztahujících se k předmětu plnění
veřejné zakázky, a to konkrétně:
Uživatelský návod (manuál) v českém jazyce pro obsluhu MDM v dodavatelem zvolené formě
(elektronická forma návodu, tištěný návod, obraz návodu, link na video návod).
V případě, že dodavatel shora uvedené dokumenty nepředloží, příp. neprokáže, že předložené doklady
splňují veškeré požadavky zadavatele, bude vybraný účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

7.7

Ochrana informací

Údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je dodavatel jako
důvěrné označil.
Zadavatel není povinen v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle ZZVZ, pokud
by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným
zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství či
by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací
dokumentace (příloha č. 4 této Zadávací dokumentace). Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v
elektronické podobě.
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech
označených takto: [doplní účastník].
Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustná.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby toto oprávnění bylo v takovém
případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
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9

PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Vzory Čestného prohlášení
Příloha č. 4 – Text návrhu kupní smlouvy
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet

V Praze dne 1.12.2020

podepsal
Mgr. Martin Digitálně
Mgr. Martin Střelec
Datum: 2020.12.01
Střelec
22:33:44 +01'00'

_______________________________
ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 - Čakovice
Mgr. Martin Střelec, ředitel
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
(samostatný dokument)
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PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
NABÍDKA PODANÁ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Cesta do digitálního světa – Dodávka výpočetní techniky a dalšího vybavení II.“ - část [doplní
účastník zadávacího řízení]“
Centrální zadavatel
Název

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 – Čakovice

Sídlo
IČO

Nám. Jiřího Berana 500, 196 00 Praha 9 – Čakovice
709 18 805

účastník1
Název
Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma dodavatele
/ spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ
Forma podniku
dodavatele

Dodavatel uvede, zdali je malým, středním nebo velkým podnikem dle
Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a
středních podniků

Osoba oprávněná jednat
za dodavatele
Ukázka vlastnoručního
podpisu osoby
oprávněné jednat za
dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon /
Fax /
E-mail
1

V případě sdružení (ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) musí být Krycí list

vyplněn všemi členy sdružení, vč. uvedení účastníka, resp. osoby oprávněné jednat za sdružení
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Nabídková cena

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH

Cena celkem s DPH

Nabídka účastníka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran, včetně číslování na
originálech či úředně ověřených opisech dokumentů.
Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce
Razítko, datum
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Cesta do
digitálního světe – Dodávka výpočetní techniky a dalšího vybavení II.“ - část [doplní účastník
zadávacího řízení]“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp. kterému:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
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 zákonu č. 134/2016 Sb., nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
o je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
o je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
o je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou
způsobilost tato právnická osoba 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 veřejném zdravotním 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 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla
Dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
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a) disponuje ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) disponuje dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění pro Výrobu,
obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon.

V……………..dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce
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PŘÍLOHA Č. 4 – TEXT NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY
(samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 5 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET
část I veřejné zakázky - Dodávka tabletů a dalšího vybavení
Nabídková
jednotková cena
(za 1 ks)

Nabídková cena za
poptávaný počet ks
bez DPH

Tablet

Tablet pro lektorský tým
Aplikace
Ochranný obal na tablet
Zařízení
obsahu

pro

Sada pro
propojení

zobrazení
bezdrátové

Sada pro záznam příkladů
dobré praxe
Vzdálená správa tabletu
MDM vč. odborného
zaškolení

CELKEM

Bude předmětem
hodnocení
(červené pole
nahraďte
nabídkovou cenou)
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DPH (v CZK; za
příslušný počet
ks)

Nabídková
cena za
poptávaný
počet ks včetně
DPH

část II veřejné zakázky - Dodávka robotů

Nabídková
jednotková cena
(za 1 ks)

Nabídková cena za
poptávaný počet ks
bez DPH

Wonder Workshop robot
Dash
OZOBOT BIT
Sphero SPRK
BBC
mikropočítač

micro:bit

Merge cube
Fixy pro Ozobot
Cospaces.io

CELKEM

Bude předmětem
hodnocení
(červené pole
nahraďte
nabídkovou cenou)
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DPH (v CZK; za
příslušný počet
ks)

Nabídková
cena za
poptávaný
počet ks včetně
DPH

