
 

 

Evidenční číslo veřejné 
zakázky 

270/2022/ŘMŠ 

Název zakázky Pořízení digitálních zařízení mateřským školám 
zřizovaných městem Bruntál 

Zadávací řízení Ředitelka příspěvkové organizace „Mateřská škola 
Bruntál, U Rybníka 3“, se sídlem U Rybníka 1344/3, 792 
01 Bruntál, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky. 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Druh zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) 

Datum vyhlášení zakázky 11. 7. 2022  

Název zadavatele Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 

Sídlo zadavatele U Rybníka 1344/3, 792 01 Bruntál 

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

Petra Šofranková, ředitelka školy 
telefon: +420 724 534 162 
email: reditelka@msurybnika.cz 

IČ zadavatele 60780550 

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

Ing. Karel Holba, koordinátor ICT 
telefon: 777 797 360 
e-mail: admin@zspetrin.cz  

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

Začátek lhůty pro podání nabídek 11. 7. 2022 12:00  
Konec lhůty pro podání nabídek 28. 7. 2022 8:00  
Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do 
sídla zadavatele. 

Specifikace předmětu 
veřejné zakázky, technické 
parametry a technické 
požadavky 

Předmětem této VZMR je dodávka digitálních zařízení 
mateřským školám zřizovaných městem Bruntál.  
 
Rozpis jednotlivých digitálních zařízení je uveden 
v příloze č. 4 – Specifikace předmětu plnění.  

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavření 
smlouvy o dílo s jednotlivými subjekty dle Přílohy č. 5 – 
Informace k uzavření smluv.  

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč 

883 098 Kč včetně DPH  

Termínové plnění veřejné 
zakázky 

Harmonogram               
•      termín dokončení VZMR: 28. 8. 2022 



 

 

Závaznost nabídky Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí 
nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky.  

Místa dodání/převzetí 
zakázky 

Místem předmětu plnění je sídlo jednotlivých subjektů 
uvedených v příloze č. 5.  

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost 
nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude 
zadavatel posuzovat předložené nabídky dle nejnižší 
nabídkové ceny pro každou část samostatně. 
Nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou. Předmětem hodnocení 
bude celková nabídková cena včetně DPH.    

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele a 
profesní kvalifikační 
předpoklady 

Zadavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů 
předložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou 
č. 2 této výzvy. 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, 
předložením prostých kopií dokladů: 
kopii dokladu nebo výpisem z veřejné části obchodního 
rejstříku oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky.  

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním 
údajů o kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který 
tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.  

Požadavek na písemnou 
formu nabídky 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 
českém jazyce pro každou část samostatně. Požadavek 
na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat 
jménem nebo za uchazeče. 

  
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s 
adresou zadavatele a dodavatele, názvem projektu, 
registračním číslem, označením a nápisem:  
„VZMR – Pořízení digitálních zařízení mateřským 
školám zřizovaných městem Bruntál“, a to ve lhůtě pro 
podání nabídek na adresu sídla zadavatele: 
  
Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 
U Rybníka 1344/3 
792 01 Bruntál 

  



 

 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob 
zpracování nabídkové 
ceny  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce pro 
každou část VZMR zvlášť, a to v následujícím pořadí: 
Vyplněná Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
Vyplněná Příloha č. 2 - Čestné prohlášení  
Vyplněná Příloha č. 3 - Smlouva o dílo  
Vyplněná Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění 
  
Nabídková cena včetně DPH musí být stanovena jako 
konečná a nejvýše přípustná.  
Nejvýše přípustnou cenou je předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč včetně DPH. Pokud uchazeč nabídne 
dodávku za cenu vyšší než předpokládanou hodnotu 
zakázky v Kč včetně DPH, bude taková nabídka ze 
zadávacího řízení vyřazena jako nepřijatelná.  
  

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Nabídku nesmí podat ani se účastnit na plnění předmětu 
veřejné zakázky taková osoba, která by s ohledem na své 
postavení nebo vztah k zadavateli nebo projektu 
vzbuzovala pochybnost o nestranném a nediskriminačním 
postupu zadavatele a transparentnosti zadávacího řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje práva: 
- výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez 

udání důvodu uchazečům 
- v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo 

doplnit zadávací podmínky 
- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění 

informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně 
ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných 
zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k 
prokázání jejich kvalifikace 

- z důvodu archivace dokumentace o průběhu 
výběrového řízení nevracet uchazečům jejich nabídky 
s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci 

- odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude 
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé 

údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky  
- uchazeč není oprávněn provádět změny ve smlouvě o 

dílo. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení 
uchazeče z dalšího hodnocení  

- uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy k 
této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby 
čtyř dnů před skončením lhůty pro podání nabídek 
kontaktní osobě za zadavatele: Ing. Karel Holba, 
koordinátor ICT, 777797360 nebo elektronicky na e-
mailovou adresu: admin@zspetrin.cz   

- zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které 
uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve 
veřejné zakázce 

mailto:admin@zspetrin.cz


 

 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument 
neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací 
dokumentace. Výzva obsahuje tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 – Krycí list  
• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
• Příloha č. 3 – Smlouva o dílo   
• Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění 
• Příloha č. 5 – Informace k uzavření smluv  

 
V Bruntále 11. 7. 2022  
 
 
 
 

……………………………………………..……………… 
Petra Šofranková, ředitelka školy 
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