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Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace 
 

Název zakázky: Dodávka PASCO sad a příslušenství 

Datum vyhlášení zakázky: 4. 9. 2012 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. 

Sídlo zadavatele: Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy 
tel. 516 432 181 
e-mail: reditel@gymnaziumrajec.cz 

IČ zadavatele: 25313304 
DIČ zadavatele: neplátce DPH 
Právní forma zadavatele: Obecně prospěšná společnost 
Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-

zadavatele/gymnazium-a-stredni-odborna-skola-rajec-
jestrebi-o-p-s_308/ 

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

Ing. Stanislav Laštůvka 
tel. 516 432 181, 603 588 369 
e-mail: reditel@gymnaziumrajec.cz 

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

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím 
po dni odeslání výzvy a končí dne 24. 9. 2012 ve 14.00 
hodin. Nabídky se dodávají v písemné podobě poštou 
(doporučeným dopisem) nebo osobně na adresu zadavatele: 
 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. 
Komenského 240,  
679 02 Rájec-Jestřebí. 
 
Osobní dodání je možné pouze v době od 7:00 do 14:00 h. 
v kanceláři (podatelna) zadavatele. 
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky 
podatelnou zadavatele – kancelář školy. Nabídky přijaté po 
uvedeném termínu budou vyřazeny. 

Informace o druhu a 
předmětu veřejné  zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka Pasco sad a dalšího 
příslušenství dle specifikace v Zadávací dokumentaci pro 
realizaci projektu č. CZ.1.07/1.1.16/01.0001. 
- 28 ks sada Pasco 
- měřící rozhraní 
- USB link 
- přídavné a rozšiřující zařízení 
- software Pasco – školní multilicence 
- montáž, instalace a uvedení do provozu, školení  
  a doprava 
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Bližší specifikace jednotlivých položek zakázky je 
rozpracována v Zadávací dokumentaci, která je součástí 
této výzvy a je k dispozici na profilu zadavatele. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

1 273 833,-- Kč (1 528 600,-- Kč vč. DPH) 
Tato předpokládaná hodnota zakázky je zároveň cenou 
maximální a nepřekročitelnou. 

Typ zakázky Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů.(dále jen „zákon“). 
 

Lhůta a místo dodání 
předmětu zakázky: 

Místo dodání předmětu zakázky je 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. 
p. s., Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující 
termíny: 
a) zahájení plnění zakázky: ihned po uzavření smlouvy, 
uzavření smlouvy se předpokládá v závislosti na vývoji 
zadávacího řízení do pěti dnů ode dne vyhlášení výsledku 
výběrového řízení 
b) ukončení plnění zakázky do  31. 10. 2012 

Hodnotící kritéria : Úplné nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové 
ceny vč. DPH   (Váha 100 %) 

 
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: 
 
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč: 
 
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 statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
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musí tento předpoklad splňovat 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, 
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu , 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 České republice, tak 
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 České republice, 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 České republice, 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  
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona 
 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže: 

- Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 
kalendářních dnů. Možno doložit kopie dokumentu, originál či ověřenou kopii 
předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 

- Kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

 
Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 
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Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné listinné 
formě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (jeden 
originál a jedna kopie).  
Zadavateli se předá ve stanovené lhůtě v zalepené a 
nepoškozené obálce. Na přední straně obálky musí být 
uvedeno: název a adresa uchazeče, výrazné upozornění 
NEOTVÍRAT a číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0001 a 
název zakázky: Dodávka PASCO sad a příslušenství 2 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud  

- je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. 

- jsou všechny listy nabídky včetně příloh řádně 
očíslovány a jsou pevně svázány, přičemž první 
stranu nabídky tvoří krycí list, který je přílohou č. 2 
Zadávací dokumentace 

- nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče 

- nabídka obsahuje další požadované části 
specifikované v Zadávací dokumentaci 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny je uveden v zadávací dokumentaci 

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). Archivace 
dokladů je nutná minimálně do 31. 12. 2025, pokud český 
právní systém nestanovuje lhůtu delší. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Nabídka je vypracována v českém jazyce. 
Zpracovaná nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu 
v Kč, která bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
dále bude nabídka plně respektovat podmínky dané 
v Zadávací dokumentaci. Zadavatel se dohodne 
s uchazečem na znění smlouvy. Vybraný uchazeč je 
povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, 
aby smlouva byla uzavřena v co nejkratším termínu od 
doručení oznámení o přidělení zakázky. 
 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace tvoří přílohu této Výzvy.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
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Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
 
 
 
V Rájci – Jestřebí dne 4. 9. 2012 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Stanislav Laštůvka 
                                                                                                            ředitel školy 
 


