
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
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 

 
 
Identifikační údaje zadavatele 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. 
Komenského 240 
679 02 Rájec-Jestřebí 
zastoupená – Ing. Stanislavem Laštůvkou – ředitelem školy 
IČO: 25313304 
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl O, vložka 11 
tel. 516 432 181 
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz 
 
Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa 
Ing. Stanislav Laštůvka, 516 432 181, reditel@gymnaziumrajec.cz 
 
Název a popis předmětu zakázky  
 
Předmětem zakázky je dodávka 20 kusů horských kol s nutnou výbavou a 12 kusů 
turistických GPS navigací. 
 
Technická specifikace - horské kolo: 
Rám: ALU ve 3 velikostech – 17“ v minimální počtu 2 ks, 19“ v minimálním počtu 12 ks a 
21“ v minimálním počtu 4 ks. Je možné zvolit i velikostní řadu 18“, 20“, 22“. 
Vidlice: odpružená, zdvih 100 mm, možnost plného uzamčení 
Řazení: páčkové se 2 způsoby odřazování, lehký chod řazení, 27 převodů 
Brzdy: V-brake s díly z nerez oceli 
Kazeta: 9-stupňová 
Kliky s trojpřevodníky 
Náboje s rychloupínákem 
řídítka hliníková 
Dráty: nerezové 
Ráfky: dvoustěnné, 26“ 



 

Pedál: kovový 
Sedlovka: ALU, upevnění rychloupínákem, nastavitelná 
Představce: hliníkový 
Měnič: s AL slitiny pro 9 stupňů 
Přesmykač: kovový s nastavovacími šrouby pro trojpřevodník 
Vybavení kola: přední bílé světlo, zadní červená blikačka, rámová taška, cyklocomputer 
 
Technická specifikace - GPS navigace:  
Typ: outdoorová, vodotěsná 
Displej: LCD, barevný, minimálně 256 barev, transreflexivní, rozlišení minimálně 220 x 176 
pixelů 
Rozhraní: USB 
Možnost rozšíření paměti – slot na Micro SD karty, karta min 1 GB s předinstalovanou 
turistickou mapou ČR v měřítku 1:10 000, možnost dohrávání map 
Mapy: podrobná navigační mapa ČR v měřítku 1:10 000 
Napájení: dobíjecí baterie, výdrž minimálně 20 hodin 
Přesnost: GPS minimálně 15 m 
Funkce: stopky, kalendář, fáze Měsíce a Slunce, trasový počítač, výškový počítač, 
barometrický výškoměr, kompas 
Záznam trasy: kapacita paměti na 10 000 záznamů, možnost uložení do jedné z 20ti pozic, 
schopnost zpětné navigace po trase 
Obsah balení: Micro SD karta min. 1 GB, USB kabel, manuál v českém jazyce,   CD se 
softwarem pro snadnou komunikaci s počítačem, držák na kolo, dobíjecí baterie 
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu podle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost při předpokládané hodnotě plnění nejméně 800 000 Kč a nedosahující 
2 000 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení se řídí pravidly určenými Příručkou pro příjemce 
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 4 platné 
od 30. 6. 2010. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy 
dle podmínek aktuální Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH a s DPH 
Celková cena zakázky je stanovena jako maximální ve výši 253.333,-- Kč bez DPH  
(304.000,-- Kč s DPH). 
Nabídková cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu na jednotlivé typy dodávaného 
zboží. Dále uveďte celkovou cenu zakázky bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Cena 
se v průběhu dodávky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše 
přípustná. Celková nabídková cena musí zahrnovat kromě poptávaného zboží také dopravu zboží do 
sídla zadavatele, zprovoznění zařízení, odbornou instruktáž jeho obsluhy, instalaci a nastavení SW. 
 
 
 



 

 
Platební podmínky 
Kupní cena bude hrazena fakturou se splatností 30 dnů a zadavatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.  
Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 0,05 % 
z ceny předmětu plnění veřejné zakázky za každý i započatý den prodlení. 
 
Lhůta a místo pro podání nabídky 
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 11. 4. 2011 v 7:00 h. 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 20. 4. 2011 do 14:30 h.  
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v tomto výběrovém řízení.  
Nabídky budou podávány na adresu: 
 Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s., 
 Komenského 240,  
 679 02 Rájec-Jestřebí 
Osobně doručené nabídky budou přijímány v sídle zadavatele v pracovní dny v době od 7:00 
do 14:30 hodin do konce lhůty pro podání nabídek.  
 
Obsah a forma nabídek 
 
Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních (jeden originál podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče a jedna kopie). Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek poštou (doporučeným dopisem), kurýrní poštou nebo osobně.  

Zadavateli je předá ve stanovené lhůtě v zalepené a nepoškozené obálce.  
Na přední straně obálky musí být uvedeno: název a adresa uchazeče, výrazné upozornění 
NEOTEVÍRAT , CZ.1.07/1.1.02/03.0012 (číslo projektu) a Pořízení horských kol s nutným 
vybavením a turistických GPS (název zakázky). 
Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být číslovány vzestupnou řadou a 
spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. 
Součástí písemné formy nabídky je krycí list nabídky ( příloha č. 2 zadávací dokumentace), 
který obsahuje název zakázky, všechny požadované údaje o zadavateli i uchazeči: název a 
sídlo uchazeče, www, telefon, e-mail, IČ, DIČ, jméno a příjmení osoby jednat za uchazeče 
včetně její funkce. Dále uchazeč na krycím listu uvede celkovou nabídkovou  cenu bez DPH, 
DPH, cenu s DPH. Krycí list bude opatřen razítkem uchazeče a podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. Na krycím listu uvede uchazeč celkový počet listů nabídky(včetně 
krycího listu) 
 
Povinné součásti nabídky: 

- Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon 
- Doklady o prokázání kvalifikaci dodavatele 
- Technická specifikace nabídky (popis nabízeného zboží vč. technických parametrů 

komponentů) 



 

- Cena musí být zpracovaná v detailu na jednotlivé zboží uvedené v popisu předmětu 
zakázky, dále musí být uvedena celková cena zakázky bez DPH, částka DPH a cena 
včetně DPH 

- Písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, který musí být podepsán oprávněnou 
osobou dodavatele 

 
Termín otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 20. 4. 2011 v 15:00 h. na adrese zadavatele. 
 
Doba a místo plnění zakázky 
Po uzavření kupní smlouvy bude zboží dodáno do 13. 5. 2011. Místem plnění zakázky je 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s., Komenského 240, 679 02 Rájec-
Jestřebí. 
 
Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů  
Zadavatel požaduje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
daných v § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž pro splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení 
čestného prohlášení (příloha č. 1), tj: 
- 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 a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- České prohlášení, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 
a) – e) zákona č. 137/2006 Sb. 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 kalendářních dní 
ke dni podání nabídky) 

- Ověřenou kopii  dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (ne starší než 90 dní ke ni podání nabídky) 

 
Návrh smlouvy  
Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. Smlouva musí obsahovat smluvní strany, vč. IČ, DIČ, předmět plnění, cena, 
vč.DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební 
podmínky, doba a místo plnění. 
Do návrhu smlouvy musí být zakomponován text, že se jedná o dodávku v rámci veřejné 
zakázky pro projekt Terénní výuka k environmentální výchově, registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.02/03.0012, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. 
Smlouva 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 do 31.12. 2025, tyto je nutno opatřit platnými logy ESF, EU, 
MŠMT, OP VK. 
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky 
uchazeče. 
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 
 
Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení 
Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou podány ve stanovené lhůtě v zalepené a 
neporušené obálce zadavateli. Nabídky dodané po této lhůtě nebo nabídky dodané v porušené 
obálce budou z výběrového řízení vyloučeny. 
 
Hodnotícími kritérii jsou: 

1. Administrativní správnost: 
- Byla nabídky dodaná v neporušené a zalepené obálce ve stanovené lhůtě? 
- Byla nabídka vypracovaná v českém jazyce? 
- Je nabídka vyhotovena v 1 originále a 1 kopii? 
- Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče? 
- Je originál nabídky podepsán oprávněnou osobou jednat za uchazeče? 
- Obsahuje nabídka všechny požadované části a podklady? 
- Splňuje uchazeč kvalifikační požadavky? 
- Je cenová nabídka úplná? Obsahuje celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH 

a s DPH? Nepřekračuje celková nabídková cena maximální požadovanou 
hodnotu zakázky?  

- Jsou splněny požadavky minimální technické specifikace a požadavky SW dle 
zadávací dokumentace? Pokud je v nabídce uvedeno odchýlení od 
požadovaných parametrů, je řádně zdůvodněno? 

 
V případě, že v rámci hodnocení administrativní správnosti nabídky nebude na žádné z kritérií 
odpověď NE, postoupí žádost do věcného hodnocení nabídky podle dále uvedených kritérií, 
která mají různou váhu. 
 

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 %) 

 
 
 
 
 
 



 

Způsob hodnocení: 
 
Pro kritérium Kc = nabídková cena včetně DPH 
 
          nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena včetně DPH) 
Kc = -------------------------------------------------------------- x 30 % 
                                cena hodnocené nabídky 
Pro kritérium Kt = technické parametry  
 
Hodnotitelé stanoví  své hodnocení na základě srovnání technických parametrů dodávaného zboží 
zjištěného průzkumem trhu. Technické parametry kol a GPS navigací budou hodnoceny samostatně a 
výsledné kritérium Kt bude dáno průměrem obou hodnocení.  
 
            počet bodů hodnocené nabídky 
Kt =   --------------------------------------------- x 40 % 
              100 
 
Pro kritérium Kz =  délka záruční doby 
 
Minimální záruční doba na všechno zboží je 24 měsíců. Lepšího hodnocení dosáhnou 
nabídky, které poskytují délku záruky nad rámec povinné záruky. Nejdelší záruční doba u 
daného zařízení je považována za nejvýhodnější nabídku.  
Kz = (K1 + K2) / 2 
 
 záruční doba horského kola (počet měsíců) 
K1 = ----------------------------------------------------------- x 10 % 
            nejvýhodnější nabídka (počet měsíců) 
 
 záruční doba GPS navigace (počet měsíců) 
K2 = ----------------------------------------------------------- x 10 % 
            nejvýhodnější nabídka (počet měsíců) 
 
 
Rychlost servisního zásahu je nutno uvést v hodinách.  
 
Pro kritérium Kzs = podmínky záručního servisu. 
 
                 počet bodů hodnocené nabídky 
Kzs = --------------------------------------------------- x 5 % 
                                  100 
Při stanovení počtu bodů hodnocené nabídky bude přihlíženo k počtu servisních prohlídek 
včetně seřízení a době od nahlášení závady zadavatelem do okamžiku příjezdu technického 
pracovníka na adresu zadavatele. Podmínky záručního servisu kol a GPS navigací budou 
hodnoceny samostatně a výsledné kritérium Kzs bude dáno průměrem obou hodnocení.  
 
 
 



 

Pro kritérium Kpzs = podmínky pozáručního servisu  
 
    počet bodů hodnocené nabídky 
Kpzs = ---------------------------------------- x 5 % 
                            100 
 
Při stanovení počtu bodů hodnocené nabídky bude přihlíženo k době od nahlášení závady 
zadavatele do okamžiku příjezdu technického pracovníka na adresu zadavatele a ceně 
servisních prácí. Podmínky pozáručního servisu kol a GPS navigací budou hodnoceny samostatně a 
výsledné kritérium Kpzs bude dáno průměrem obou hodnocení. 
 
Pro kritérium Kdl = dodací lhůta. Termín dodání je nutno uvést ve dnech od podpisu 
smlouvy. 
 
                nejnižší dodací lhůta nabídky  
Kdl = -------------------------------------------- x 10 % 
                 nabídková dodací lhůta 
 
 
 
 
V Rájci-Jestřebí 5. 4. 2011 
 
        Ing. Stanislav Laštůvka 
              ředitel školy 
 
 


