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Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky  
pro zakázku zadávanou dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu 
 

Název zakázky Dodávka PC  

Druh zakázky dodávky 

Prohlídka místa plnění Netýká se 

Termín pro podání nabídek 6. 11. 2019 do 12:00 hodin (do sídla zadavatele)  

 

Název zadavatele Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33 
IČ zadavatele 00602051 

WWW zadavatele http://sus-ostrava.cz/ 

Adresa profilu zadavatele http://sus-ostrava.profilzadavatele.cz/ 
Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Mgr. Martin Mikolášek – ředitel školy 

Zastoupen  

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   

Adresa zástupce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 
Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Identifikační údaje k zadávací dokumentaci 

Zpracovatel textové části Dobrá zakázka s. r. o., sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00, 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 28631595   

Zpracovatel projektové 
dokumentace 

netýká se 

Předběžné tržní konzultace neproběhly 
Přístup k zadávací dokumentaci součást výzvy, zveřejněno na profilu zadavatele 

 
 

ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je dodávka 31 kusů PC sestav bez monitorů.   

PC budou sloužit pro výuku a budou umístěny v jedné učebně. Z tohoto důvodu zadavatel stanovuje 
zvláštní požadavek na hlučnost celé sestavy. Sestava musí být vhodná do tichých prostor.  

Technické požadavky sestav jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.  

Doba plnění veřejné zakázky – termín dodání - je do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

Součástí předmětu zakázky je dodávka zařízení do sídla zadavatele. Dále jsou předmětem dodávky CE 
certifikáty, prohlášení o shodě ke každému výrobku, každý výrobek bude označen výrobním štítkem s 

charakteristickými údaji (pro potřeby elektrorevizí), CZ návody v listinné podobě nebo na CD. 
Předmětem zakázky a součástí nabídkové ceny je i cena podružného materiálu nutného pro 

zprovoznění zařízení. Dále je součástí zakázky software vč. příslušné licence (časově neomezená) 

nutný pro provoz jednotlivých zařízení.   

Místem plnění veřejné zakázky budova zadavatele - Matiční 1281/18, Ostrava. 

Technické parametry uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace jsou považovány za 
minimální, tzn. musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky 

zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění i jednoho 
technického parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto 

nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena.  
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Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí 

pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny 

pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a 
technicky obdobného řešení. 

 
ČÁST II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1. Vysvětlení zadávací dokumentace 

1.1.  Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 2 pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

1.2. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 

uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 

doručena včas, a to alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1.1. Pokud 

zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle odstavce 1.1. 

2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

2.1.  Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako 
zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 

 
ČÁST III. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Prokázání základní způsobilosti 

1. Způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin (§74 odst. písm. a) zákona): 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, 

b)trestný čin obchodování s lidmi, 

 c) tyto trestné činy proti majetku 

  1. podvod, 

2. úvěrový podvod, 

3. dotační podvod, 

4. podílnictví, 

  5. podílnictví z nedbalosti, 

6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 

  1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

  3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 
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e) trestné činy obecně nebezpečné, 

 f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

 g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

  1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

  3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moc 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

b)  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek (§74 odst. písm. b) zákona), 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění (§74 odst. písm. c) zákona), 

d)  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§74 odst. písm. 

d) zákona), 

e)  je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

(§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a 
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) 
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§74 odst. písm. e) 

zákona). 

2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

Profesní způsobilost 

1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje. 

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Velkoobchod a maloobchod“ 

Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 

obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

Společná ustanovení ke kvalifikaci 



Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka PC“  Strana 4 
  

Doklady o kvalifikaci 

Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů k prokázání základní způsobilosti čestným 

prohlášením, u ostatních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie příslušných dokladů. 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady dokumenty dle zákona.  
 

ČÁST IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

Zadavatel stanovuje obchodní a platební podmínky ve formě návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této 

zadávací dokumentace.  

 
 

ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze 

překročit.  

2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané 

hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.  

3. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí list 
nabídky. 

4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací obsahující vymezení 
předmětu veřejné zakázky. 

5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré 

náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.   
 

ČÁST VI. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK 

1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, 

sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, 
telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu. 

2. Má-li být nabídka hodnocena: 

a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek, 

b) musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení, 

c) musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách, 

d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení 

odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. 

3. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky 
dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní 

podmínky (viz výše) a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými 

dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí 

lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující 
písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z 

dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu 
toto smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy. 

 

ČÁST VII. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU 

1. Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém jazyce. 

2. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky. Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení dodavatel doručí poštou či osobně v 

uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Dodávka PC“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“. 
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Místo doručení na adresu:  Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33 

Nabídka musí být doručena ve lhůtě uvedené v záhlaví této výzvy. Rozhodující je čas podatelny. 

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání 

oznámení o pozdním podání nabídky. 

Osobní doručení je možné vždy v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30. Poslední možný den 

doručení nabídek do hodiny uvedené jako limitní lhůta pro podání nabídek.  

3. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.  

4. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí 
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 

dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník 

zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

ČÁST VIII. POŽADAVKY NA VARIANTY 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
ČÁST IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria v pořadí dle významnosti následovně: 

 Dílčí hodnotící kritérium Váha v % 

1. Nabídková cena vč. DPH 100 

Dílčí hodnotící kritérium: Nabídková cena vč. DPH 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy. 

Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny vč. DPH vzestupně. Nejvýhodnější nabídkou bude 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 

ČÁST X. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.  

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení 

výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky, kteří podali 
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

 
 

ČÁST XI. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha č. 1: Technická specifikace 
Příloha č. 2:  Krycí list nabídky 

Příloha č. 3: Obchodní podmínky – návrh smlouvy 
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