
 

Tato veřejná zakázka je financována z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OPPPR“) v rámci projektu 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002218 Modernizace odborné učebny ZŠ Charlotty Masarykové Praha 5 - Velká Chuchle 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,  o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Veřejná zakázka se 
tak dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího 
řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanovení v tomto 

dokumentu jsou použita pouze analogicky 
  

Název veřejné zakázky:  „Dodávka ICT do Základní školy Charloty Masarykové“ 

Druh zadávacího řízení: VZMR (otevřená výzva)  

Předmět veřejné zakázky: dodávky 

Režim veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Zadavatel: 
Základní škola Charloty Masarykové, Praha 5 – Velká 
Chuchle 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

IČO: 70107521 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy 

Profil zadavatele (přístup k zadávací 
dokumentaci) https://chuchle.zakazky-profil.cz/ 

  
Zadavatel se nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením zastoupit společností 
OTIDEA Admin s.r.o., IČ: 10931538, se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Účastníci 
jsou povinni veškeré dokumenty související s daným výběrovým řízením směřovat na společnost 
OTIDEA Admin s.r.o. vyjma podání nabídky 

Telefon: +420 734 734 512 

Email: jakub.kubicek@otidea.cz 

 
1.1 Jiné osoby podílející se na tvorbě zadávací dokumentace: 

● Společnost OTIDEA Admin s.r.o., IČO: 10931538 – zpracování zadávací dokumentace vyjma 
technických podmínek a způsobu stanovení nabídkové ceny 
 

● AV BOX s.r.o., IČO: 05718708 – zpracování technické specifikace a rozpočtu 
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● Společnost Type.Bo s.r.o., Klapkova 83, Praha 8, 182 00, IČO: 14305356 – revize zpracování zadávací 
dokumentace vyjma technických podmínek, smluvních podmínek a způsobu stanovení nabídkové 
ceny 

1.2  Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT do Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – 
Velká Chuchle. 

Především se jedná o dodání položek sestavy interaktivního displeje, pojezdového systému, stolního 
vizualizéru, sady senzorů a čidel po žákovská měření, PC ovládací a prezentační stanice pro učitele, 
monitoru, pracovní stanice pro studenty, set klávesnice a myši, dobíjecí skříňky, Acces pointu, PoE 
injektoru, datového switche, lineárního zdroje pro rozvod do stolů studentů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

Zadavatel informuje, že účastníci řízení mohou podat pouze jednu nabídku. 

Vybraný účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí 
osobě při výkonu své činnosti ve výši min. 700.000 Kč. Vybraný účastník je povinen předat zadavateli 
doklad o tomto pojištění nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Pokud vybraný účastník neposkytne 
zadavateli součinnost dle předchozí věty, zadavatel s ním není povinen uzavřít smlouvu v rámci této 
veřejné zakázky. 
 
Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 a v příloze č.3 této zadávací dokumentace. Jedná se o minimální 
technické požadavky zadavatele. 
 
1.3 Doba plnění veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení: …………………………………………ode dne účinnosti kupní smlouvy 

Předpokládané ukončení: ………………………………do 10 týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy 

1.4 Místo plnění veřejné zakázky: 

Místem plnění je sídlo zadavatele, tedy Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 766.671,00 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne 
v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude ze výběrového řízení vyloučen z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek. 

Předpokládaná cena v sobě obsahuje veškeré náklady s realizací zakázky (tj. recyklační poplatek, 
náklady na dopravu na místo převzetí včetně přenosu vybavení do budovy, resp. do místnosti k tomu 
určené, náklady na balné, montáž, náklady související s případným reklamačním řízením apod.). 
Předpokládaná cena v sobě taktéž zahrnuje instalaci, uvedení do chodu a zaškolení na obsluhu, jakož 
i zisk dodavatele. Součástí předmětu je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností 
dodavatele. 
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2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

Lhůta pro podání nabídek trvá do 09.01.2023 do 10:00h 

2.1. Náležitosti veřejné zakázky 
Místem pro podání nabídek v listinné podobě je sídlo ÚMČ Praha – Velká Chuchle se sídlem U Skály 
262/2 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle. 
  
Zadavatel nedisponuje technickým vybavením pro přijímání nabídek v elektronické podobě. Nabídky 
lze podávat osobně, prostřednictvím kurýra či doporučenou zásilkou v pracovních dnech dle otvírací 
doby podatelny. Nabídku je možné podat osobně na výše uvedené adrese v pracovních dnech 
pondělí nebo středa od 08:00 – 12:00 či 13:00 – 17:30 hodin nebo ve čtvrtek od 08:00 – 11:00 
hodin tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 
  
Využívá-li účastník k doručení Nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a řádného doručení 
Nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.  
  
Za okamžik podání/doručení nabídky se považuje její fyzické převzetí v určeném místě podání na 
adrese podatelny v sídle ÚMČ Praha – Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 159 00 Praha 5 – Velká 
Chuchle. 
  
Nabídka podaná v listinné podobě bude doručena v uzavřené obálce a opatřena nápisem: 
  

„Dodávka ICT do Základní školy Charloty Masarykové“ – NEOTVÍRAT  
  
Na obálce bude dále uvedena kontaktní osoba, kontaktní adresa účastníka včetně e-mailové adresy, 
na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění účastníka. Účastníci nemohou podat 
více variant nabídek plnění předmětu zakázky. Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou 
otevřeny a nevyhodnocují se. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.  
  
Účastníci předkládají písemnou nabídku v českém jazyce v jednom originále v listinné podobě a 
ideálně také v kopii v elektronické podobě na USB, v řádně uzavřené obálce.  
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci v pevně svázané 
vazbě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

2.2 Identifikační údaje 

V nabídce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, 
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka 
na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk 
mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného výběrového řízení. 

2.3 Jazyk a návrh smlouvy 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak. Doklad ve slovenském 
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Elektronicky podepsaný 
návrh smlouvy musí být součástí nabídky dodavatele. Poté, co budou splněny všechny zákonné 
podmínky pro uzavření smlouvy, bude vybraný dodavatel zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy. 
Smlouva bude uzavřena ve znění, v jakém je zveřejněna na profilu zadavatele, popř. ve znění vysvětlení 
zadávacích podmínek, pokud takové vysvětlení změnilo nebo doplnilo ustanovení smlouvy. Součástí 



4 
  

uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem bude jako příloha oceněný položkový rozpočet tak, jak 
byl předložen v nabídce účastníka. 

2.4 Společná nabídka 

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, 
která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového 
řízení. 

2.5 Struktura nabídky 

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře: 
  

a) Krycí list nabídky 
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační 
údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v 
členění podle zadávací dokumentace, která je předmětem hodnocení, datum a podpis osoby 
oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 1 zadávací dokumentace.  
  
b) Kvalifikace 
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 4 zadávací dokumentace. Účastník může použít 
přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.  
  
c)  Nabídková cena 
 Nabídková cena v členění dle čl. 6 zadávací dokumentace.  Účastník použije přílohu č. 3 této 
zadávací dokumentace. 
 
d)  Nabízené plnění 
Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazující splnění technických 
požadavků zadavatele.  Účastník použije excel v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 
 
e)  Seznam poddodavatelů 
Seznam poddodavatelů podle čl. 9.1 zadávací dokumentace. Dodavatel může využít i čestné 
prohlášení – poddodavatele, jenž je přílohou č. 6 zadávací dokumentace 
 
f) Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému zadávání 
Účastník řízení použije k prokázání odpovědnému zadávání veřejné zakázky čestné prohlášení, 
které je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.  

3. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele. Písemná 
forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: 
jakub.kubicek@otidea.cz, případně datovou schránkou společnosti OTIDEA Admin s.r.o., DS: Pz42mi8 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejméně 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
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Zadavatel odešle dodatečné informace včetně přesného znění dotazu nejpozději do 2 pracovních dnů od 
obdržení žádosti o vysvětlení.  

Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou poskytnuty všem účastníkům a zveřejněny 
stejným způsobem jako Výzva. 

Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé sledovali pravidelně profil zadavatele pro případné nové informace, 
které zde mohou být uveřejněny. 

4. Kvalifikace účastníků 

 4.1 Kvalifikace 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 
a)  základní způsobilosti  
b) profesní způsobilosti  
c) technická kvalifikace 

4.2 Základní způsobilost 
Způsobilý není dodavatel, který:  
 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 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, 
  
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 
  
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, 
  
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

  
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 
písemného čestného prohlášení, ze kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek. 

4.3 Profesní způsobilost 
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:  
 
K prokázání splnění profesní způsobilosti je oprávněn účastník využít přílohu č. 2 této zadávací 
dokumentace. Účastník může také přímo ve své nabídce předložit kopie dokladů požadovaných níže 
pro splnění této způsobilosti.  
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Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli 
doklady uvedené níže, jimiž prokazuje profesní způsobilost (zadavateli postačí prosté kopie dokladů): 
 
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží: 
ve vztahu k České republice  

1. výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán; 

2. doklad/y o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci  

 4.4   Technická kvalifikace 
  
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží: 
  
Seznam dodávek dvou poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Účastník 
je povinen doložit, že disponuje min. 2 zkušenostmi v oblasti dodávky ICT techniky pro jakéhokoliv 
objednatele, přičemž každá referenční dodávka musí být v min. finančním rozsahu 350.000,- Kč bez 
DPH. K prokázání technické kvalifikace může účastník využít čestné prohlášení v souladu se vzorem 
uvedeným v příloze 2 této zadávací dokumentace. 

5. Technické podmínky  

5.1 Vymezení technických podmínek 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT do Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – 
Velká Chuchle. 

Především se jedná o dodání položek sestavy interaktivního displeje, pojezdového systému, stolního 
vizualizéru, sady senzorů a čidel po žákovská měření, PC ovládací a prezentační stanice pro učitele, 
monitoru, pracovní stanice pro studenty, set klávesnice a myši, dobíjecí skříňky, Acces pointu, PoE 
injektoru, datového switche, lineárního zdroje pro rozvod do stolů studentů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

Vybraný účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí 
osobě při výkonu své činnosti ve výši min. 700.000 Kč. Vybraný účastník je povinen předat zadavateli 
doklad o tomto pojištění nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Pokud vybraný účastník neposkytne 
zadavateli součinnost dle předchozí věty, zadavatel s ním není povinen uzavřít smlouvu v rámci této 
veřejné zakázky. 

Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 a v příloze č.3 této zadávací dokumentace. Jedná se o minimální 
technické požadavky zadavatele. 

Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na 
konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný 
popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně 
obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný 
standard služby a účastník jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. Obsahují-li 
zadávací podmínky specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobou, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, je tomu tak výhradně z důvodu dostatečně přesného vymezení 
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předmětu veřejné zakázky či zajištění kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel 
však pro plnění veřejné zakázky výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 

6. Způsob zpracování nabídkové ceny  

6.1 Forma uvedení nabídkové ceny 

- Účastník je povinen zpracovat nabídkovou cenu v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH za celý předmět 
plnění.  

- Nabídkovou cenu účastník vyplní také do tabulky v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 
Účastník uvede každé položce jednotkovou cenu, jejichž součet musí být shodný s celkovou cenou 
uvedenou v návrhu smlouvy.  

- Účastník ocení všechny položky v tabulce dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, není 
přípustné uvádět nulovou hodnotu jakékoliv položky. Takové jednání může vést k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

6.2 Rozsah nabídkové ceny 
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. 

7. Platební podmínky  

7.1 Vymezení platebních podmínek 

Platební podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace). 

8. Hodnotící kritéria 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky s vahou 100% je nejnižší celková nabídková cena za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky bez DPH zpracovaná dle čl. 6 zadávací dokumentace.  
Pro účely hodnocení bude rozhodující cena uvedená v návrhu kupní smlouvy a nabídkové ceny 
uvedené v případném položkovém rozpočtu. Hodnocení nabídek bude provedeno zadavatelem 
jmenovanou hodnotící komisí. Nejprve proběhne hodnocení nabídek s následným posouzením 
nabídky účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva. Nabídky budou seřazeny podle výše jejich 
celkových nabídkových cen bez DPH od nejnižší po nejvyšší, a tím bude získáno výsledné pořadí 
nabídek. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena bez DPH. 
 

9. Další požadavky 
 

9.1 Seznam poddodavatelů 
Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, 
pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z 
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poddodavatelů plnit. Dodavatel může využít čestného prohlášení, které je přílohou č. 6 zadávací 
dokumentace. 

9.2  Ověření informací 
Zadavatel může ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem 
a může si je opatřovat také sám.  

9.3  Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky a rovněž informuje, že o podaných nabídkách nebude jednat. 

10. Obchodní podmínky 

10.1 Formální náležitosti 
Závazný návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k 
tomu zmocněnou či pověřenou. 

10.2 Vymezení obchodních podmínek 

Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací 
dokumentace. Účastník je oprávněn upravit tento závazný návrh smlouvy pouze na místech k tomu 
zadavatelem určených. 

10.3 Další podmínky pro uzavření smlouvy 

Součinnost před podpisem smlouvy – zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele jako další 
podmínky pro uzavření smlouvy: 

 

✔ Vybraný dodavatel je povinen být zapsán v evidenci skutečných majitelů, pokud se na něj 
tato povinnost dle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů vztahuje. Při 
ověřování bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona.  

✔ Vybraný dodavatel nesmí být dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022: 

  a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,  

 b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto bodu, neb 

c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na       pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce 

Daný bod bude doložen ze strany vybraného dodavatele v rámci výzvy k poskytnutí součinnosti 
formou čestného prohlášení. 



9 
  

 

 

10.4. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel stanovuje prohlídku místa plnění na 04.01. 2023 v 10:00 hodin. Sraz všech účastníků je 
v místě sídla zadavatele, tedy Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, za každého 
dodavatele se mohou zúčastnit pouze dva zástupci. 

11. Všeobecné informace 

- Tento dokument slouží jako zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace obsahuje soubor 
údajů, dokumentů a požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky. 

- Zadavatel výslovně uvádí, že neodmítne podanou nabídku, pokud mu bude prokázáno, že 
nabízené plnění plní rovnocenným způsobem požadavky zadavatele stanovené ve Výzvě 

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští 
ani podání nabídek na dílčí plnění. 

- Účastníci nesou v plném rozsahu náklady na vypracování a podání nabídky.  
- Zadavatel dává na vědomí, že uchovává veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se 

zadáváním veřejné zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky do 
roku 2035 z důvodu financování zakázky z EU.  

Seznam příloh: 

1. Krycí list 
2. Čestné prohlášení 
3. Technická specifikace a položkový rozpočet 
4. Návrh smlouvy 
5. Čestné prohlášení SOVZ 
6. Čestné prohlášení – poddodavatelé 

V Praze dne  

 

 …………………………………………………………………………….. 
Mgr. Eliška Jančíková, 

ředitelka školy 


