ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Identifikace veřejné zakázky
Název: Modernizace vybavení učeben ICT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele
Název:

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

Sídlo:

Labská 27, 625 00 Brno

IČ:

25314122

Zastoupen:

RNDr. Petrem Handlířem., ředitelem

kontaktní osoba
VZ:

Ing. Luděk Kašpárek, tel: 777138614, e-mail: kasparek@eko-g.cz
Zadavatel není plátcem DPH

1. PREAMBULE
1.1. Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim Zákona o zadávání
veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb., v režimu dle ustanovení 12.2 a 12.3 Pravidel
pro žadatele a příjemce-obecná část, verze 5 OP VVV
1.2. Dotace na realizaci veřejné zakázky:
zadavatel je příjemcem dotací na realizaci veřejné zakázky;
název programu: OP VVV
 PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické
a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358


KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211



Osobnostně profesní rozvoj pedagogů EKO G,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006509

název programu: Provozní dotace
 Podpůrná opatření
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1.3. Formulář nabídky
a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový
formulář nabídky obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je
podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.
b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné
zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení,
prokáží dodavatelé předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh
nebo jiných rovnocenných dokladů.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového Zboží.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými,
obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací
dokumentace.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 580 500 Kč s daní z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). Zadavatel současně stanovuje v obchodních podmínkách
maximální cenu v Kč s DPH:
Maximální cena je 580 500 Kč s DPH.
Nabídka, jejíž nabídková cena bude vyšší než maximální konečná cena, bude z
výběrového řízení vyřazena.

3. HODNOCENÍ NABÍDEK
3.1. Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže
uvedeném kritériu
Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena

100 %

3.2. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.
a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
b) Nabídková cena bude stanovena v Kč s DPH a bude uvedena ve formuláři
nabídky.
c) Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
d) Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce:
Počet bodů =

nabídka s nejnižší cenou
--------------------------------------------------- x 100
hodnocená nabídka

4. KVALIFIKACE
4.1. Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.
Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a)
až e) ZZVZ.

5. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
5.1. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
5.2. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně
požadováno, a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v
nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných
dokumentech;
b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval,
a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací
podmínky.
Možnost přezkumu takových dokumentů zadavatelem tím není dotčena.
5.3. Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce
nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
5.4. Nabídky lze zpracovat pouze v listinné podobě.
5.5. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
6.1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 19. února 2018 do 13,00 hod. Nabídky lze
podat pouze v listinné podobě.
6.2. Adresa pro podání nabídek v listinné podobě: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.,
Labská 27, Brno
Nabídku účastník doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to do kanceláře EKO
GYMNÁZIA BRNO o.p.s., Labská 27, Brno.
Nabídku je možné doručit v pracovních dnech v úředních hodinách, tedy od 8 hodin
do 15:00 hodin, a v poslední den lhůty pro podání nabídek do stanovené hodiny.
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich
doručení.
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky
„Modernizace vybavení učeben ICT“; zadavatel účastníkům doporučuje
označit obálku s nabídkou následovně:
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
zadavatel doporučuje předložit vedle listinného vyhotovení rovněž v jednom
vyhotovení na elektronickém nosiči dat (CD či DVD se soubory v pdf formátu).
6.4. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 2. 2018 (stejný den jako poslední
den lhůty) od 13:30 hodin na kontaktní adrese zadavatele : EKO GYMNÁZIUM
BRNO o.p.s., Labská 27, Brno, v kanceláři školy. Otevírání obálek může být
přítomen účastník nebo zástupce účastníka, který se prokáže plnou mocí pro
zastupování účastníka při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za
účastníka.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY
7.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
7.2. V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po
zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni podávat nejpozději do 3 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
7.3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to
buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z
vlastního podnětu.
7.4. Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, případně výběrové
řízení bez uvedení důvodu zrušit, a to až do uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.
V Brně dne 5. 2. 2018

RNDr. Petr
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