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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 
poskytovatelem dotace)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0329 
Název projektu: OP VK 1.4 47009098 
Název zakázky: Dodávka dataprojektorů a pláten 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Předmětem zakázky je dodávka dataprojektorů a pláten  

Datum vyhlášení zakázky: 10. 12. 2012 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám.          
č. 198, okres Mělník, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 198, 27801 Kralupy nad Vltavou 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka školy 
Tel.: 315 617 800 
Email: herein@centrum.cz 

IČ zadavatele: 47009098 
DIČ zadavatele:  
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Bc. Lenka Hermanová 
Tel.: 315 739 810 
Email: lenka.hermanova@mestokralupy.cz 

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

Soutěžní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni 
uveřejnění výzvy na profilu zadavatele a po dni odeslání 
výzvy zájemcům o veřejnou zakázku (11. 12. 2012) a končí 
7. 1. 2013 ve 13,00 hodin. 

Popis předmětu zakázky: Specifikace: 
 
7 interaktivních dataprojektorů    

1. širokoúhlý 
2. zobrazovač DLP 
3. rozlišení 1280 x 800 (WXGA) 
4. minimální svítivost 2500 (ANSI lumens) 

                 (Výdrž lampy minimálně 3000 hodin ve   
                  standardním nebo až 4500 hodin v ECO režimu) 

5. připojení VGA 
6. připojení USB 
7.        software do PC pro interaktivitu 
8.        uvést cenu náhradní lampy 

 
 

                                                
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 
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7 keramických tabulí                                                  
1. rozměry - 180 x 120 cm 
2. držáky na tabuli 20 cm od stěny 

 
Kabeláž a propojení s PC. 

 
9 dataprojektorů se zavěšením na strop 

1. širokoúhlý 
2. zobrazovač DLP 
3. rozlišení 1280 x 800 (WXGA) 
4. minimální svítivost 2500 (ANSI lumens) 

                 (Výdrž lampy minimálně 3000 hodin ve   
                  standardním nebo až 4500 hodin v ECO režimu) 

5. připojení VGA 
6. držák na strop 
7.        uvést cenu náhradní lampy 
 

9 promítacích pláten 
1. Širokoúhlý 
2. Mechanické 
3. Rozměry cca 120 x 200 cm 

 
1 promítací plátno mechanické  - rozměry cca 210 x 180 
 
Montáž dataprojektorů, tabulí a pláten 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

320.000,- Kč bez DPH 

Typ zakázky Zjednodušené podlimitní řízení dle §38 zákona 137/2006 
Sb. O veřejných zakázkách a dle příslušného metodického 
pokynu OP VK. 

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

Termín dodání:        1. 2. - 22. 2. 2013 
Místo dodání:                     Základní škola Komenského, 
Komenského náměstí 198, 27801 Kralupy nad Vltavou 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídky musí být podány a doručeny do 7. 1. 2013 2012 do 
13:00 hodin na adresu Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Veřejné otevírání obálek 7. 1. 2013 ve 13,15 hodin ve Velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, U Cukrovaru 
1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena  
Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace. Prokázání splnění kvalifikace podle 
požadavků zadavatele je předpokladem posouzení                      
a hodnocení nabídky uchazeče. 
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Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
základních - § 53 zákona č. 137/2006 Sb., profesních - § 54 
zákona č. 137/2006 Sb. a technických kvalifikačních 
předpokladů - § 56 zákona č. 137/2006 Sb. dále uvedených. 
 

1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních 
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
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účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou 
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, a to jak v ČR, tak i v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek a  

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu (§5, písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb.) 
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Základní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč 
formou čestného prohlášení  

Splnění profesních kvalifikačních předpoklady uchazeč 
prokáže předložením: 

a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, či 
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů, 

b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů 
uchazeč prokáže: 
a) seznamem obdobných dodávek provedených 
uchazečem za poslední 3 roky, minimálně 1 obdobnou 
zakázku v min. hodnotě 200.000,- Kč vč. DPH                          
a minimálně 2 obdobné zakázky v min. hodnotě 100.000,- 
Kč vč. DPH za každou z nich, formou čestného prohlášení, 
b) popisem, fotodokumentací a technická data 
počítačů. 

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 bude zpracována v českém jazyce. 
Nabídka bude zpracována 1x v písemné podobě a 1x na CD 
nosiči v elektronické podobě. 
Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně 
příloh budou v nerozebíratelném provedení. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl. 
Uchazeč předloží vlastní návrh smlouvy o dodávce, který 
bude podepsán oprávněnou osobou a bude součástí 
nabídky. Ve smlouvě o dodávce bude přílohou technická 
specifikace produktů z nabídky uchazeče. 
 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a slovy „Výběrové 
řízení „Dataprojektory“ - NEOTEVÍRAT“. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních 
orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty 
pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či 
odborném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam 
vlastníků akcií, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
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lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře 

zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadanou veřejnou 
zakázkou. 

 
Nabídka musí obsahovat veškeré požadované dokumenty – 
viz výše. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách a musí 
obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému a úplnému 
provedení dodávky, včetně všech souvisejících nákladů. 
Celková cena zakázky by měla být uvedena v členění: cena bez 
DPH, výše DPH a cena s DPH. Neplátci DPH uvedou cenu 
konečnou a zřetelně do nabídky uvedou, že nejsou plátci DPH. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným               
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon                   
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
Podmínkou plnění zakázky se rovněž rozumí splnění 
závazku dodavatele provádět při realizaci vzdělávacích 
programů publicitu dle požadavků OP VK. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Dodávka diaprojektorů, pláten a příslušenství bude 
proplacena po dodání, zaškolení a uvedení do provozu. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových 
dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem 
zadavatele bude 14 dní po předání objednateli, zaškolení 
obsluhy a uvedení do provozu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 10. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 


