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Výzva k podání nabídek 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0001 

Název projektu: „Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních 
kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj 
zvyšování kvality výuky ". 

Název zakázky: „Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních 
kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj 
zvyšování kvality výuky " 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Zadávací řízení na zakázku malého rozsahu podle Zákonu č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním zněni a podle 
závazných „Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, 
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP 
VK.“. 
Předmětem plnění této zakázky je dodání 15 ks notebooků 
včetně SW, 2 výměnných HDD včetně šuplíku a jedné tiskárny 
pro potřebu školení učitelů na škole. 

Datum vyhlášení zakázky: 3. dubna 2012 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. 
s r. o.  

Sídlo zadavatele: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 

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

PhDr. Ladislav Bartůška, jednatel společnosti. 

e-mail: bartuska.ladislav@psjg.cz  

tel: +420 495 543 141 

 

IČ zadavatele: 25262297 

DIČ zadavatele: CZ 25262297 

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

Aršakuni Zarine,  
e-mail: arsakuni.zarine@psjg.cz,  
tel: +420 495 543 141 
 

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

Zveřejnění: 3. dubna 2012 v 9:00 hod. 
Ukončení: 10. dubna 2012 v 9:00 hod. 
Nabídka může být podána osobně v pracovních dnech od 
8:00 do 14:00 hodin u kontaktní osoby zadavatele. 
Nabídka může být doručena poštou, případně kurýrní 
službou nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání 
nabídek. 
 

Popis předmětu zakázky: Předmětem plnění této zakázky je dodání 15 ks notebooků 
včetně operačního systému, jedné tiskárny a 2 výměnných 
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HDD včetně šuplíku a instalace testovacího střediska pro 
potřebu školení učitelů na škole. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota zakázky je 254 989,- Kč bez DPH 
(306 000,- Kč s DPH). 

Typ zakázky Typ zakázky – podlimitní.  
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Plnění této zakázky se uskuteční do 10 dnů po podpisu 
kupní smlouvy vítězným dodavatelem. 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. 
s r. o.  
Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 

Hodnotící kritéria: Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé 
součásti dodávky a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a 
cena v Kč včetně DPH. 
Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena 
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky. 
Cena jednotlivých notebooků bude uvedena včetně práce 
na instalaci dle specifikace viz výše a dopravy do sídla 
zadavatele, včetně vybalení a zapojení na místě. 
Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí 
být shodná a to včetně DPH 
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů týkajících se DPH 
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem 
uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. 
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury 
zadavateli. 
 
Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu 
zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti daňového 
dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah 
provedených prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná 
cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a službám.  
 
Při splnění podmínek zakázky budou nabídky hodnoceny 
dle: 

- nabídnuté ceny (váha 70 %) 
- reakční doby na servisní zásah (v hodinách) (váha 
30%) 

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka ohodnocením na 
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základě níže uvedeného postupu: 
 
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na 
stupnici 0 – 100 bodů podle vzorců uvedených v bodech 
8.1 a 8.2. Nabídka, která je v daném dílčím kritériu 
nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní 
nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje 
míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu 
k nejvýhodnější nabídce. Každé hodnocení dílčího kritéria 
je poté vynásobeno příslušnou vahou pro získání 
výsledného dílčího hodnocení. 
 
Celkové hodnocení provede zadavatel tak, že jednotlivá 
dílčí hodnocení nabídek dle dílčích kritérií sečte pro každou 
nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že 
nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla 
nejvyšší bodové hodnoty. 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních 
předpokladů předložením vyplněného Čestného prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Čestné prohlášení musí být 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Uchazeč předloží k prokázání splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů tyto dokumenty: 

 Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis 
nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání 
nabídky.  

 

 Originál či ověřenou kopii dokladu o oprávnění 
k podnikání, pokud toto oprávnění není již patrné 
z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. Tento 
doklad nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni 
podání nabídky.  

 
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky včetně kontaktních údajů např. telefon a e-
mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém 
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formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

jazyce (originál + kopie).  

 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka ohodnocením na 
základě níže uvedeného postupu: 
 
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na 
stupnici 0 – 100 bodů podle vzorců uvedených v bodech 
8.1 a 8.2. Nabídka, která je v daném dílčím kritériu 
nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní 
nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje 
míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu 
k nejvýhodnější nabídce. Každé hodnocení dílčího kritéria 
je poté vynásobeno příslušnou vahou pro získání 
výsledného dílčího hodnocení. 
 
Celkové hodnocení provede zadavatel tak, že jednotlivá 
dílčí hodnocení nabídek dle dílčích kritérií sečte pro každou 
nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že 
nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla 
nejvyšší bodové hodnoty. 
 

Povinnost uchovávat doklady 
a umožnit kontrolu: 

Dodavatel je zavázán povinností uchovávat min. do roku 
2025 doklady související s plněním této zakázky a 
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontrolu projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu těchto dokladů.  

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém 
jazyce (originál + kopie). Pokud uchazeč podá více 
samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude 
současně subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel 
vyřadí nabídku či nabídky takového uchazeče či uchazečů. 

Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání 
nabídky ani dalších nákladů spojených s účastí na této 
zakázce.  

Variantní řešení nejsou přípustná. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce 
do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je 
příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele 
bezodkladně písemně informovat.  



 

 

 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 5 z 5 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené 
v nabídce uchazeče u třetích osob. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení řízení bez udání 
důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou 
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 


