VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ A ICT UČEBNY –
DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

název:
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
datová schránka:
profil zadavatele:
elektronický nástroj:
obecná webová adresa:
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Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
Rabasova 3282, 40011 Ústí nad Labem
Mgr. Michalem Kapounem, ředitelem
44553145
gvvha55
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_516.html
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_516.html
https://www.zsrabasova.cz/

SPECIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ:
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zjednodušené podlimitní řízení
dodávky
podlimitní veřejná zakázka

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Předmět této veřejné zakázky je jedním z cílů projektu financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Integrovaný regionální operační program.
Výzva č. 92 – Infrastruktura základních škola pro uhelné regiony
Název projektu: Vybudování multimediální a ICT učebny
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013098
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UVEŘEJNĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle
§ 214 ZZVZ, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Přístup k zadávací dokumentaci:
Kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna a volně ke stažení na profilu
zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_516.html
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PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEHO KLASIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT, tj. interaktivního setu, stolních počítačů, digitální jazykové laboratoře
a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, implementace a konfigurace zařízení.
Bližší podrobnosti k předmětu plnění veřejné zakázky jsou vymezeny přílohami č. 3 a 4 Zadávací dokumentace.
Technická specifikace jednotlivých položek plnění stanovuje minimální požadovaný standard dodávaných prvků.
V rámci dodávky vnitřní konektivity musí předané plnění splňovat požadavky Standardu konektivity dle dokumentu
„Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura ZŠ a SŠ)“, který je k dispozici na
adrese: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/db06faf0-80e8-4b4f-b705-868d4e00c43e/Standard-konektivity_overenia-kontrola_cerven-2017_final.pdf.aspx

Dodávky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 3 965 530 Kč bez DPH.
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MÍSTO A DOBA REALIZACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění je budova subjektu Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace na adrese:
Rabasova 3282, 40011 Ústí nad Labem.
Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zadavatel předpokládá, že toto nastane v červnu 2021.
K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.
Další podrobnosti plnění zakázky jsou předmětem Kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
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JISTOTA DLE § 41 ZÁKONA

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli
ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle § 41 zákona. Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet
zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Výše jistoty je stanovena na částku 70 000 Kč.
Další podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
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ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta ve smyslu ustanovení § 40 ZZVZ je stanovena na 60 dní.
10| ZPŮSOB PODÁNÍ, FORMA A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Účastník (dodavatel) může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky ani předložení více variant v rámci jedné nabídky.
Nabídka se podává písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://zakazky.usti-nadlabem.cz/profile_display_516.html
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

7. 6. 2021 v 10,00 hodin

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 (podáním nabídky se rozumí finální odeslání do nástroje po nahrání veškerých příloh
a její uložení na serveru elektronického nástroje!!!).
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.
11| ZADAVATELEM STANOVENÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění
základní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který podle § 74 odst. 1 ZZVZ:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže
uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, kdy k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží, a to:
I.
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
II. trestný čin obchodování s lidmi,
III. tyto trestné činy proti majetku:
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
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b)
c)
d)
e)

3. dotační podvod,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
IV. 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,
V.
trestné činy obecně nebezpečné,
VI. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
VII. 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 moci.
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 veřejné
zdravotní 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 likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74
odstavec 2 a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání základní způsobilosti podle § 75 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Zadavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením podle ustanovení § 53 odst. 4
ZZVZ. K prokázání výše uvedeného zadavatel doporučuje využít vyplněný formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“,
který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění profesní
způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
1) dle § 77 odst. 1 ZZVZ
ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
2) dle § 77 odst. 2 ZZVZ
dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3 např. 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.
1
2
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doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují - alespoň v prosté kopii. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání
předloží zejména výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v
platném znění) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.
Předmět podnikání – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Způsob prokazování profesní způsobilosti:
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií shora požadovaných dokladů.
Doklady podle § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi sídla jeho odbornou profesní
způsobilost nevyžadují.
Zadavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením podle ustanovení § 53 odst. 4
ZZVZ. K prokázání výše uvedeného zadavatel doporučuje využít vyplněný formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“,
který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 79 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění
kvalifikace splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
1) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny,
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil:
seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval:
•
nejméně 2 dodávky obdobného charakteru, jejichž předmětem byla dodávka ICT vybavení (hardware i
software) každá v minimálním finančním objemu 500 000,00 Kč bez DPH,
•
nejméně 1 dodávka obdobného charakteru, jejíž předmětem bylo řešení konektivity v souladu s požadavky
Standardu konektivity škol v minimálním finančním objemu 1 400 000,00 Kč bez DPH, přičemž součástí
plnění musela být také závěrečná zpráva rozsahem a obsahem odpovídající požadavkům dokumentu
"Prokázání
a
kontrola
naplnění
standardu
konektivity
ve
výzvách
IROP"
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/db06faf0-80e8-4b4f-b705-868d4e00c43e/Standardkonektivity_overeni-a-kontrola_cerven-2017_final.pdf.aspx
Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci použít pro
prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany dodavatele dostatečně specifikovat,
které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu či finančním objemu.
Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně dvěma referenčními zakázkami.
Zadavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením podle ustanovení § 53 odst. 4
ZZVZ. K prokázání výše uvedeného zadavatel doporučuje využít vyplněný formulář nabídky „Prohlášení dodavatele“,
který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
Další podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
12| ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky stanovená
podle § 114 ZZVZ.
Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to:
NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100 %.
Způsob hodnocení:
Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky
seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení
hodnocení.
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Ostatní kritéria a údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
13| DALŠÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit za podmínek stanovených ZZVZ.
Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů spojených
s účastí v tomto zadávacím řízení nese účastník sám– toto neplatí v případě ukončení zadávacího řízení ve smyslu
§ 40 odst. 4.
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či
opomenutí v zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel si v důsledku provedené změny či
doplnění zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem
Ing. Jiří Kovačík, administrátor VZ
v zastoupení zadavatele
Ing. Jiří Kovačík

Digitálně podepsal Ing. Jiří Kovačík
Datum: 2021.05.19 18:16:04 +02'00'
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