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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0009 

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 

Název veřejné zakázky: Zařízení odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Dodávka elektronických přístrojů a součástí pro zařízení odborné 

učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 19.5.2014 

Název/ obchodní firma zadavatele, 

právní forma: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Sídlo zadavatele: Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, vč. kontaktních údajů 

(telefon a emailová adresa) 

PaedDr. Jiřím Michalem, ředitelem školy, tel:585208120, e-mail: 

michal@spseol.cz 

IČ zadavatele: 00844012 

DIČ zadavatele: CZ0084401291 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Ing. Milan Henkl, tel: 585208145, henkl@spseol.cz 

Lhůta pro podávání nabídek (data 

zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 

Zahájení příjmu nabídek: 19.5.2014v 00:00 

Ukončení příjmu nabídek: 29.5.2014 ve 12:00 

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronických přístrojů a 

součástí pro zařízení odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických 

měření pro inovovanou výuku a volnočasové aktivity cílové skupiny. 

Obsahem dodávky jsou elektronické přístroje a pomůcky pro zařízení 

odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření. 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 198.000,- Kč bez DPH a 

představuje zároveň maximální možnou výši nabídkové ceny zakázky a 

je stanovena jako cena obvyklá. Kč. Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky musí být navržena jako cena za kompletní dodávku. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky musí být v souladu s cenovými 

předpisy (zák. 526/90 Sb., ve znění pozdějších změn. 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná o zadávací řízení podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu 

smlouvy kdykoliv zrušit bez udání důvodu. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba trvání 

veřejné zakázky 

Zahájení příjmu nabídek: 19.5.2014v 00:00 

Ukončení příjmu nabídek: 29.5.2014 ve 12:00 

Otevírání obálek proběhne: 30.5.2014 v 13:00 

Místa dodání/převzetí plnění: Poštou nebo osobně do 12:00 dne 29.5.2014 na adresu zadavatele: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Hodnotící kritéria: Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle 

ekonomické výhodnosti nabídky toto hodnotící kritérium:  

Celková cena včetně DPH.  

Více viz zadávací dokumentace 
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Požadavky na prokázání splnění 

základní a profesní kvalifikace 

dodavatele: 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

 základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, 

prohlášení dle § 62 odst. 2 zákona 

 profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, výpis z 

obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci 

Více viz zadávací dokumentace. 

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. Požadavek na 

písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí 

být zpracována v českém jazyce.  

Požadavek na zpracování nabídky 

a způsob zpracování nabídkové 

ceny  

Nabídka bude mít očíslované stránky, bude pevně svázána  a uzavřena 

v řádně označené obálce  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Zařízení odborné učebny 

Fyzikálních a elektrotechnických měření“ 

Obsah nabídky:  

1. Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení dodavatele 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  

4. Specifikace předmětu zakázky 

5. Kalkulace nabídkové ceny 

6. Návrh smlouvy 

Požadavek na zpracování nabídky: viz. Zadávací dokumentace. 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 

zavázán povinností uchovávat do roku 2025 doklady související s 

plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 

těchto dokladů 

Další podmínky pro plnění veřejné 

zakázky: 

Nabídková cena celkem ve skladbě cena celkem bez DPH a cena 

celkem s DPH. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Ve 

smlouvě je nutno uvést název a registrační číslo projektu. Se žádostí o 

zaslání Zadávací dokumentace, která Vám bude na vyžádání zaslána 

elektronicky, se obraťte na kontaktní osobu zadavatele.  

Podmínky poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Zadávací dokumentace bude přístupná na www.spseol.cz. Na vyžádání 

bude zadávací dokumentace uchazeči zaslána e-mailem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu. 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Milan 

Příjmení: Henkl 

E-mail: henkl@spseol.cz 

Telefon: 585208145 
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