
 
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301  

Osecká 301,  751 31 Lipník nad Bečvou 
IČO : 61985953     IZO : 600 027 058 

� 581773766, 733171806  E-mail: zvspslipnik@email.cz 
 
 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu 
ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění 

 

 

 

1. Název veřejné zakázky malého rozsahu :   Dodávka interaktivního kompletu ( interaktivní tabule, 
ozvučení, držák včetně montáže a dopravy ) 
 
2. Předmět zakázky :  dodávka 

 

3. Popis předmětu zakázky :  dodávka interaktivní tabule, ozvučení, držák včetně montáže a dopravy  
 

4. Údaje o zadavateli : 
 
Název zadavatele : Střední škola a Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

 
Sídlo zadavatele: Osecká 301,  751 31 Lipník nad Bečvou 

 
Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele 
(vč. kontaktních údajů a emailové adresy ): 

Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
Tel. 581773766,  733171806      zvspslipnik@email.cz 

IČ zadavatele : 61985953 
 

DIČ zadavatele : není plátcem DPH 
 

Kontaktní osoba zadavatele  
(vč. kontaktních údajů a emailové adresy ): : 

Jana Dudová 
Tel. 581200279,    zvspslipnik@email.cz 

 

5. Datum vyhlášení zakázky :  20. říjen 2014 
 
6. Lhůta pro podávání nabídek ( data zahájení a ukončení příjmu, vč. času ) 

zahájení příjmu nabídek:    20.10.2014,   12: 00 
ukončení přijmu nabídek :  30.10.2014,   12: 00  
otevírání obálek :                30.10.2014    12: 00 
 
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky v kanceláři školy (zadavatele). Nabídky přijaté po 
uvedeném termínu budou vyřazeny. 
 

7. Místo dodání/ převzetí nabídky : 

Nabídky se dodávají do 30.10.2014 , 12:00  

místo:  Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
poštou na adresu zadavatele : 
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
Osecká 301 
751 31 Lipník nad Bečvou 
nebo osobně do kanceláře zadavatele na stejnou adresu v pracovních dnech v době od 7:00 – 14:00 
 



v zalepené obálce s nápisem 
VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ -  NEOTVÍRAT 
 
dále bude uveden název zakázky a adresa uchazeče 
 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky 
zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadávání veřejné zakázky. 
 
8. Lhůta a místo plnění ( zpracování zakázky) / časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky : 
Zahájení díla :     po  05. 11. 2014 
Ukončení díla :   do  10. 12. 2014 
 
9. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč :  39.999,- Kč včetně DPH  
 
10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny :   
Celková předpokládaná cena zakázky je 39.999,- Kč včetně DPH.  Tato předpokládaná cena představuje 
maximální možnou cenu celé zakázky ( je nejvýše přípustná, nesmí být překročena ). 
Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). 
 
Celková nabídková cena zahrnuje kromě poptávaného zboží také příplatek za náhradní plnění a dopravu na 
adresu zadavatele i všechny aspekty, které ji mohou po dobu plnění zakázky ovlivnit. 
 
11. Minimální technická specifikace :  
 
 
Požadujeme dodání a instalaci : 
 
a)   1 ks interaktivní závěsné tabule s úhlopříčkou 200 cm, ovládání bezbateriovým perem, matný odolný 
povrch (melamin), USB port, záruka 5 let. 
 
b)   Ozvučení – kvalitní zvukové řešení pro třídu, které je možné využít jako samostatný zvukový zdroj pro 
interaktivní tabuli. Ozvučení bude nainstalováno nad interaktivní tabulí.  
Požadované parametry: výkon min. 2 x 20W RMS, frekvenční rozsah 50 Hz – 20 kHz, napájení 230V/60 Hz 
( napájecí kabel pro EU),vstupy 2 x RCA; 1 x 3,3 mm, výstup na subwoofer 1 x RCA, dálkové ovládání.  
 
c)   Nástěnný závěs dataprojektoru :  držák pro zavěšení dataprojektoru s krátkou projekční vzdáleností na 
zeď, nad interaktivní tabuli. 
 
d)   Odborná instalace :  kompletní odborná instalace, kabeláže, lištování, konektory, oživení techniky, 
práce techniků., doprava. 
 
 
 
12. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů : 
 
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže plnění : 

- základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §53 odst. 1písm. a-k-  
Splnění základních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč doložením Čestného prohlášení (příloha č.2 
této zadávací dokumentace) 

- profesních kvalifikačních předpokladů 
uchazeč splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč prokáže prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, předložením 
dokladu k podnikání splnění profesních kvalifikačních předpokladů.. Vítězný uchazeč je povinen před 
uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie. 
 
13. Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách  Střední školy a Základní školy Lipník nad 
Bečvou, Osecká 301 ( www.zslipnik.cz) 
 



 
 
14.  Hodnotící kritéria, způsob hodnocení :  
 
Po skončení pro podávání nabídek se uskuteční jednání tříčlenné komise pro otevírání nabídek. Nabídky 
budou označeny vzestupnou číselnou řadou podle data a času doručení. V tomto pořadí budou nabídky 
otevřeny. 
Komise kontroluje, zda nabídka obsahuje tyto části : 
- řádně vyplněný krycí list 
- doklad o splnění kvalifikačních předpokladů 
- doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
- doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů 
- cenová nabídka 
- návrh kupní smlouvy včetně příloh 
 
Pokud bude nabídka úplná, přistoupí se k hodnocení nabídek dle následujícího hodnotícího kritéria : 

- nabídková cena včetně DPH ( váha 100% )…. Kc 
 

    Kc =     nejvýhodnější cenová nabídka v Kč ( nejnižší cena včetně DPH)  x 100 
              cena hodnocené nabídky v Kč (včetně DPH) 
 

Následně se nabídky seřadí sestupně podle hodnoty Kc. Nabídka s nejvyšší hodnotou Kc ( počtu%) je 
vítěznou nabídkou. 
 
15. Platební podmínky : 
 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Platba proběhne fakturou v předepsaném termínu po dodání dodávky a její 
instalaci a po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Platba bude provedena výhradně v Kč. 
 
16.  Další podmínky: 
 
Zadavatel neposkytuje zálohu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu poptávkového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky, a to 

písemně a všem účastníkům shodně. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem 
smluvní vztah. 
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, a to bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení. 
Zadavatel předložené nabídky nevrací. 
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí. 
 
Přílohy :  
č.1 – Krycí list 
č.2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
č.3 – Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě  
č.4 – Vzor návrhu kupní smlouvy 
 
 
 
Lipník nad Bečvou  20.10.2014 
 
 

                                                                             …………………………………………….. 
                                                                              Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 

 
 
                  


