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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

 
Číslo zakázky (bude doplěno 
MŠMT v případě IP, v případě 
GP ZS)1 

VŘ 23/11 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0012  
Název projektu: Terénní výuka k environmentální výchově 
Název zakázky: Pořízení horských kol s nutným vybavením a turistických 

GPS  
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 6. 4. 2011 
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 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

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

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

Datum zahájení příjmu nabídek: 11. 4. 2011 od 7:00 h. 
Datum ukončení:  20. 4. 2011 do 14:30 h. 
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky 
podatelnou zadavatele. Nabídky přijaté po uvedeném 
termínu budou vyřazeny. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka:  
- 20 ks horských kol s nutnou výbavou   
- 12 ks turistických GPS navigací.  
Bližší specifikace jednotlivých položek zakázky je 
rozpracována v Zadávací dokumentaci, která je součástí 
této výzvy a je k dispozici na www.kr-jihomoravsky.cz 
(specifikace nabídky). Místo dodání předmětu zakázky je 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s., 
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

253.333,- Kč bez DPH (304.000,-- Kč s DPH) 
Tato předpokládaná hodnota zakázky je zároveň cenou 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
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maximální a nepřekročitelnou. 
Celková nabídková cena musí zahrnovat kromě 
poptávaného zboží také dopravu, zprovoznění zařízení, 
odbornou instruktáž jeho obsluhy, instalaci a nastavení SW. 

Typ zakázky3 Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací 
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení se řídí 
pravidly určenými Příručkou pro příjemce finanční podpory 
z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze 4 platné od 30. 6. 2010. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu 
smlouvy kdykoliv zrušit. 

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

Po uzavření kupní smlouvy bude zboží dodáno do 13. 5. 
2011.  
Kupní cena bude hrazena fakturou se splatností 30 dnů a 
zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídky se dodávají v písemné podobě do 20. 4. 2011 do 
14:30 h. poštou (doporučeným dopisem), kurýrní poštou 
nebo osobně na adresu zadavatele:  
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. 
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí. 
Osobním dodání je možné v pracovních dnech v době od 
7:00 h do 14:30 h. v kanceláři (podatelna) zadavatele. 

Hodnotící kritéria : 1. Administrativní správnost 
2. Věcné hodnocení: 
• Výše nabídkové ceny vč. DPH 30 % 
• Technické parametry 40 % 
• Délka záruční doby v měsících 10% 
• Podmínky záručního servisu 5 % 
• Podmínky pozáručního servisu 5 % 
• Dodací lhůta 10 % 

Rychlost servisního zásahu je nutno uvést v hodinách, termín 
dodání je nutno uvést ve dnech od podpisu smlouvy. Podrobná 
specifikace způsobu věcného hodnocení nabídek je uvedena 
v Zadávací dokumentaci (specifikace nabídky). 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace4: 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

                                                 
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
Předkládá se originál nebo ověřená kopie ne starší než 90 
kalendářních dní ke dni podání nabídky. 

• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
• A další kvalifikační předpoklady uvedené v §53 

zákona č. 137/2006 Sb. 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč podpisem Čestného prohlášení o 
splnění základních kvalifikačních předpokladů – 
příloha č. 1 Zadávací dokumentace, toto prohlášení 
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. 

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 musí být zadavateli podána v písemné formě 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 NEOTEVÍRAT a číslo projektu 
CZ.1.07/1.1.02/03.0012 a název zakázky. Nabídky budou 
podány: 
a) doporučeným dopisem nebo kurýrní poštou na adrese 
školy: Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. 
s., Komenského 240, 679 02  Rájec-Jestřebí 
b) osobně na stejné adrese 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,  
pokud:  
- je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 
- je nabídka vypracována v českém jazyce 
- jsou všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány a 
jsou pevně svázány 
- nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy 
- nabídka obsahuje další požadované části specifikované 
v Zadávací dokumentaci (specifikace nabídky) 

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:* 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel si 
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vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu smlouvy 
s dodavatelem kdykoliv zrušit. Zpracovaná nabídka bude 
obsahovat krycí list nabídky, prokázání kvalifikačních 
předpokladů a nabídkovou cenu v Kč, která bude stanovena 
jako cena nejvýše přípustná, dále bude nabídka obsahovat 
technickou specifikaci předmětu zakázky a návrh smlouvy 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a 
vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při 
uzavírání smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena v co 
nejkratším termínu od doručení oznámení o přidělení 
zakázky.  

*nepovinný údaj 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 


