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Výzva k podání nabídky / Oznámení o zahájení výběrového řízení
Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
1. Úvodní část
Město Mariánské Lázně vyzývá tímto neomezený počet dodavatelů k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky, které se týkají modernizace multimediální učebny na Základní škole Vítězství Mariánské
Lázně, se sídlem Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně, a to pořízením zadavatelem požadovaného software,
hardware, interaktivní tabule a nábytku, vč. souvisejících služeb.
Projekt „Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“ je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,
reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015143.
Zadavatel sděluje, že zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem tržní konzultace, na které
se podílely níže uvedené společnosti, a jejím účelem bylo stanovení požadavků na kvalitu dodávky a stanovení
jednotkových cen předmětu plnění:
- Cintl, s.r.o., Malá Hleďsebe, 31, 354 71 Velká Hleďsebe, IČO: 29096715
- AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO 48108375
Účelem zadávacího řízení je uzavření Kupní smlouvy na výše uvedené dodávky, podle občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.
Zadavatel zahajuje výběrové řízení uveřejněním zadávací dokumentace (včetně Výzvy k podání nabídky) na profilu
zadavatele: https://zakazky.muml.cz. Zadavatel na svém profilu uveřejňuje i případné dodatečné informace
k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o
rozhodnutí o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, zrušení zadávacího řízení a ostatní informativní
dokumenty týkající se zadávacího řízení. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel
změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2. Identifikační údaje veřejné zakázky
Systémové číslo VZ:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

P20V00000009
Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství
Mariánské Lázně
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)
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3. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO , DIČ:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061
https://zakazky.muml.cz

Kontaktní osoby zadavatele
Ing. Petr Řezník, odbor investic a dotací, vedoucí odboru investic a dotací, tel.: 354 922 183,
e-mail: petr.reznik@marianskelazne.cz
Ing. Stanislav Pajer, odbor investic a dotací, investiční technik, tel: 3547 922 158,
e-mail: stanislav.pajer@muml.cz
4. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace multimediální učebny na Základní škole Vítězství Mariánské
Lázně, se sídlem Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně, a to pořízením zadavatelem požadovaného
software, hardware, interaktivní tabule a nábytku, vč. souvisejících služeb.
Předmět koupě je blíže specifikován v Soupisu vybavení k ocenění, který je součástí zadávací
dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je realizován v rámci dotačního projektu „Modernizace multimediální učebny
na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015143.
5. Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místo plnění: Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně
Prohlídka místa plnění se konat nebude.
Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: do 90 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
6. Předpokládaná hodnota zakázky a požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 1.235.000,00Kč bez DPH.
-

-

-

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena celkem bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem
včetně DPH, a to jak v krycím listu nabídky, tak v návrhu Smlouvy o dílo. Nabídková cena, popřípadě
kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu,
zadavatel nepřipouští nulovou cenu.
Zadavatel požaduje, pro účely zadávacího řízení, zpracování nabídkové ceny jako ceny celkové za realizaci
předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění zakázky jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace);
Pro účely hodnocení bude použita nabídková cena vč. DPH.
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7. Vyhrazené změny závazku
Zadavatel si vyhrazuje změnu (navýšení/snížení) nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě změny
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty.
V takovém případě bude cena změněná o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy
DPH. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřeném mezi zadavatelem a dodavatelem.
9. Obchodní a jiné smluvní podmínky, platební podmínky
Zadavatel stanoví podmínky obchodní, jiné smluvní a platební formou závazného návrhu smlouvy, který je součástí
zadávací dokumentace. Nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy, lze akceptovat pouze bez jakýchkoliv výhrad,
dodatku či odchylek. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem.
10. Požadavek na splnění normy pro energetický výkon
Zadavatel požaduje v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek splnění následující podmínky, zohledňující
environmentální hledisko odpovědného zadávání:
Dodávaná výpočetní technika musí splňovat nejnovější normy pro energetický výkon ENERGY STAR. Tento
požadavek zadavatele bude doložen jedním z následujících dokladů:
1. certifikátem Ekologicky šetrný výrobek, nebo evropské ekoznačky The Flower,
2. výpis z databáze výrobků Energy Star,
3. prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu s technickou dokumentací výrobce, či zkušebním protokolem.
11. Požadavky na prokázání způsobilosti
Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součástí nabídky. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení předkládá dodavatel
v prosté kopii. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva,
povinen takové doklady předložit. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.
Všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením.
Dodavatelé mohou také k prokazování kvalifikace využít seznam kvalifikovaných dodavatelů.
Základní způsobilost
Základní způsobilost splní dodavatel:
a) který 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 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené
podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky
splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) který 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) který 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.
Prokázání splnění základní způsobilosti
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
a) předložením prostých kopií dokumentů nebo
b) předložením čestného prohlášení.
ad a) Prokázání splnění základní způsobilosti předložením prostých kopií dokumentů:
a) Příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
a) zákona (u osob uvedených v § 74 odst. 2 až 4 ZZVZ),
b) Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
c) Písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) Písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) Výpisu 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.
ad b) Prokázání splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat splnění
ustanovení ve smyslu § 74 zákona (ČP – vzor v příloze).
Profesní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesních způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 ZZVZ, a to
předložením:
- Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
- Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – dodavatel doloží minimálně živnostenské oprávnění pro
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – obor
„Velkoobchod a maloobchod“.
Technická kvalifikace
Technická kvalifikace je stanovena za účelem prokázání odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Dodavatel je povinen prokázat splnění technické způsobilosti, a to předložením:
-

Seznamu významných dodávek, který bude obsahovat min. 3 dodávky obdobného charakteru, jako je
předmět veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.
Zadavatel za významné dodávky považuje dodávky, které odpovídají věcným obsahem, rozsahem a
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složitostí předmětu veřejné zakázky, tedy zakázky na dodávku vybavení učeben. Dodávkou obdobného
charakteru se rozumí dokončené zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla dodávka nábytku,
včetně jeho instalace, a to ve finančním objemu min. 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
uvedené v bodě 6. této Výzvy.
-

Osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 3 nejvýznamnějších dodávek uvedených
v seznamu významných dodávek. Za řádně provedené dodávky zadavatel považuje takové dodávky, které
byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě.

Hodnota 3 nejvýznamnějších dodávek obdobného charakteru, na které dodavatel předkládá osvědčení, musí
být ve finančním objemu min. 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, uvedené v bodě 6. této Výzvy,
a to na každou jednotlivou zakázku.
Na osvědčení bude uvedena identifikace příslušné zakázky na dodávky a identifikace objednatele, období realizace
veřejné zakázky (od-do), cena realizovaného díla bez DPH, údaj o dokončení zakázky, řádném provedení a
dodržením sjednaného termínu a údaj o provedení ve sjednané kvalitě.
Rovnocenným dokladem nahrazující osvědčení je zejména smlouva s objednatelem a doklad o řádném předání
objednateli.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel dále v nabídce doloží uzavřenou smlouvu s poddodavatelem
na uskutečnění plnění příslušné části veřejné zakázky. Poddodavatel se musí podílet na plnění veřejné zakázky
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.
Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový
poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního poddodavatele.

12. Obsah a podání nabídek
a) Nabídka musí minimálně obsahovat:
-

Návrh smlouvy doplněný o veškeré požadované údaje, a to i v el. formátu *.doc
Oceněný soupis vybavení dodavatelem, a to i v el. formátu *.xls
Dokumenty prokazující splnění základní způsobilost (ČP – vzor v příloze)
Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilost
Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o akceptaci zadávacích podmínek (ČP – vzor v příloze)
Doklad o splnění normy ENERGY STAR
Zadavatel stanoví,
že z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízené vybavení splňuje veškeré technické parametry
obsažené v příloze zadávací dokumentace a návrhu smlouvy.

Dodavatel doporučuje dodavateli použít v nabídce „Krycí list nabídky“, který je přílohou této výzvy.
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Forma a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě.
Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu
zadavatele: https://zakazky.muml.cz, v českém jazyce. Nabídka bude elektronickým nástrojem zašifrována a její
obsah bude zpřístupněn zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Podání elektronické nabídky vyžaduje
elektronický podpis. Nabídky nelze podat prostřednictvím e-mailu ani datové schránky.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
13. Seznam zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení následující zadávací dokumentaci v podrobnostech nezbytných
pro účast v zadávacím řízení:
- Text této výzvy
- Krycí list nabídky – formulář (vzor v příloze)
- Čestné prohlášení účastníků zadávacího řízení o akceptaci zadávacích podmínek (ČP – vzor v příloze)
- Čestné prohlášení účastníků zadávacího řízení o splnění základní způsobilosti (ČP – vzor v příloze)
- Závazný text návrhu smlouvy k doplnění účastníkem zadávacího řízení
- Soupis vybavení k ocenění dodavatelem
14. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátek
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení Oznámení zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky (tj. uveřejněním Oznámení o výběru dodavatele na profil zadavatele).
Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena na: 90 dní.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2021 v 9:00 hod.
15. Hodnocení nabídek, pravidla pro hodnocení nabídek, hodnotící kritéria
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH
Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vč. DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší.
Vítězným dodavatelem se stane dodavatel, který nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem ten, kdo podal nabídku dříve.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u
vybraného dodavatele (účastníka zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku).
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16. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích
podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek,
případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení dokumentace.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu
uvedenou v předchozí větě.
17. Rozhodnutí o výběru a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky podle výsledku hodnocení nabídek. Toto rozhodnutí zadavatel
písemně bez zbytečného odkladu oznámí všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku a kteří nebyli
ze zadávacího řízení vyloučeni, a to Oznámením o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. Oznámení se
považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
18. Ostatní podmínky, ujednání, práva a informace zadavatele
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.
Nabídky se podávají v jednom vyhotovení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
účastníky nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit,
informace deklarované účastníky v nabídkách.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou
vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření smlouvy a to i bez udání důvodů,
a dále v případech a za podmínek obdobných podle ust. § 127 odst. 2 ZZVZ. O zrušení zadávacího řízení
bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny účastníky zadávacího řízení, kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení ve lhůtě pro podání nabídek, informaci
o zrušení zadávacího řízení uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky, tj. na
svém profilu zadavatele.
Pokud zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí nějakého účastníka, toto vyloučení oznámí bezodkladně
vyloučenému účastníkovi zadávacího řízení Oznámením o jeho vyloučení s odůvodněním.
Doporučení zadavatele: Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení průběžné sledování profilu
zadavatele, a to po celou dobu trvání zadávacího řízení.
Na základě podmínek poskytovatele dotace je dodavatel povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (orgány: Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán
finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a dodavatel je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí být použita.
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Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.
Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

Přílohy
Krycí list nabídky – formulář (vzor v příloze)
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o akceptaci zadávacích podmínek (vzor v příloze)
Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základní způsobilosti (vzor v příloze)
Závazný text návrhu Smlouvy o dílo k doplnění účastníkem zadávacího řízení
Soupis vybavení k ocenění dodavatelem
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