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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 20/2012/1.3 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06 /04.0038 
Název projektu: Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích 

prostřednictvím DVPP 
Název zakázky: Nákup technického vybavení 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka techniky 

Datum vyhlášení zakázky: 30. 4. 2012 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 

Sídlo zadavatele: Husova 9, 370 21 České budějovice  
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 
benyskova@sso.cz 
tel.: 387 023 712, 602 595 464 
 

IČ zadavatele: 00510874 
DIČ zadavatele: XXX 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Petr Klouda 
klouda@sso.cz 
387 023 714 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

30. 4. 2012 - 16. 5. 2012 do 12:00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení, 
které bude využito při realizaci projektu OP VK 
zaměřeného na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací 
dokumentaci.  

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Povinně se uvádí předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 
je 200.000,- Kč, cena s DPH je 240.000,- Kč. 

Typ zakázky Jedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Termín dodání předmětu zakázky je květen-červen 2012.  
Místem dodání je sídlo zadavatele.  

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 
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Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Sídlo zadavatele.  

Hodnotící kritéria : a) Nabídková cena: váha 100 % 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

• doložení prosté kopie výpisu z evidence, ve které je 
uchazeč zapsán (např. výpis z obchodního rejstříku 
či jiný obdobný výpis dokládající právní 
subjektivitu uchazeče), poskytnutý doklad nesmí 
být starší než 3 měsíce, 

• doložení dokladu opravňující uchazeče k podnikání 
podle zvláštních předpisů, zejména doklad 
prokazující živnostenské oprávnění či licenci, 

• doložení čestného prohlášení o bezdlužnosti 
uchazeče vůči finančnímu úřadu (nemá evidovány 
daňové nedoplatky),  

• doložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč 
nemá nedoplatky na pojistném a penále na veřejné 
zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení, 

• doložení min. 3 referencí prokazující zkušenosti se 
zabezpečením zakázky obdobného předmětu 
(především dodávka interaktivního setu), rozsahu a 
hodnoty. 

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 zpracována a podána v českém jazyce, 
v jedné kopii a v jednom originále, podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být 
zpracována tak, aby nebylo možné vyjmout list bez 
poškození nabídky.  
Zadavatel nepřipouští varianty řešení.  
Povinné náležitosti nabídky: 

1. Krycí list nabídky (bude minimálně obsahovat 
název a číslo veřejné zakázky, základní 
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, 
nabídková cena bez DPH, samotné DPH a cena 
včetně DPH za celou zakázku, datum a podpis 
osoby oprávněné jednat za uchazeče). 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních 
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požadavků. 

3. Cenová kalkulace dle pokynů uvedených níže. 

4. Samotná nabídka uchazeče k celému předmětu 
zakázky (ta bude obsahovat minimálně podrobný 
popis produktů, fotografickou dokumentaci 
produktů a jejich záruční lhůty).  

5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče (bude minimálně obsahovat 
smluvní strany, popis předmětu zakázky, cenovou 
kalkulaci nabídky, platební podmínky, název a číslo 
projektu, povinnost respektovat pravidla povinné 
publicity dle příručky OP VK, povinnost umožnit 
kontrolu dokladů související s projektem kontrolním 
orgánům a to po dobu, kterou uvádí právní předpisy 
ČR k archivaci). 

Doručena bude buď doporučenou poštou (rozhoduje datum 
doručení nabídky na adresu místa podání; nabídky, které 
budou doručeny po datu konce příjmu nabídek, nebudou 
zařazeny do výběrového řízení) nebo osobně, a to 
v zalepené obálce.  
Každý uchazeč může v rámci výběrového řízení podat 
pouze jednu nabídku. 
Další informace jsou k dispozici v Zadávací dokumentaci.  

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče bude obsahovat povinnost umožnit kontrolu 
dokladů související s projektem kontrolním orgánům a to 
po dobu, kterou uvádí právní předpisy ČR k archivaci. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Informace jsou k dispozici v Zadávací dokumentaci.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
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. 
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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/ opvk@kr-s.cz 

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

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: Petr  
Příjmení: Klouda 
E-mail: klouda@sso.cz 
Telefon: 387 023 714 

 


