
 

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice 

jako zadavatel vyhlašuje v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 

zakázek“ podmínky pro předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 

Název veřejné zakázky 

malého rozsahu: 
Dodávka nové 3D tiskárny 

Druh zakázky: dodávka 

Zadavatel 
Název: Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 
IČ: 00055069 
Adresa sídla: Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat: 
 Ing. Jaroslav Doležal 

Kontaktní osoby:  Ing. František Chvátal 
Telefon:  603 369 156 
E-mail:  chvatal@ssrs.cz 

 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho specifikace 

Předmětem zakázky je dodávka nové 3D tiskárny 

Předmětem zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace a zaškolení obsluhy 

kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je 

uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.  

 

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umoţňující úplnou instalaci 

kompletního poţadovaného zařízení a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele 

k dosaţení všech parametrů poţadovaných Zadavatelem v této zadávací dokumentaci.  

 

Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem 

platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné 

dokumentace k zařízení v českém jazyce.  

 

Dodavatel je povinen dodrţet technické poţadavky stanovené v této zadávací dokumentaci, 

pokud je nedodrţí, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Dodavatel je povinen doloţit 

garantované technické parametry pro doloţení splnění poţadavků Zadavatele specifikovaných 

v příloze č.1 této zadávací dokumentace; tuto povinnost splní dodavatel předloţením: 

 

a) Vyplněné přílohy č.2 – Prohlášení o splnění minimálních technických parametrů, kde 

uvede přesné označení nabízeného přístroje a informaci, zda daný poţadavek nabízený 

přístroj splňuje. Tato příloha bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo 

za dodavatele.  
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b) technickou dokumentací (produktovým listem), ze které musí být Zadavatel schopen 

posoudit splnění těchto poţadavků. Technickou dokumentací rozumí Zadavatel 

oficiální dokumentaci výrobce nabízeného zařízení/komponent/software nebo jinou 

oficiální dokumentaci, která je standardně dodávána se zařízením, a to v českém 

jazyce a ze které bude splnění minimálních technických poţadavků jednoznačně 

vyplývat.  

c) V případě, ţe některé z minimálních technických poţadavků zadavatele na předmět 

plnění nejsou uvedeny v oficiální dokumentaci, doloţí dodavatel splnění těchto 

poţadavků jiným vhodným prokazatelných způsobem (např. prohlášením o splnění 

tohoto poţadavku apod.) Z doloţených dokumentů musí zcela jasně vyplývat splnění 

minimálních technických poţadavků Zadavatele. 

 

Pokud tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje poţadavky nebo 

odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a  

sluţeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační sluţku za příznačné, 

patenty na vynálezy, uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, zadavatel umoţňuju pouţití i jiných rovnocenných řešení.  

 

Záruka za jakost a servis: 

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší neţ 12 měsíců a zajištění 

záručního servisu. Dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky (nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika). Jednotlivé vady 

v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5ti kalendářních dnů ode dne zahájení 

odstraňování vad, přičemţ dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 

Podmínky uţivatelské podpory: 

 V nabídkové ceně musí být zahrnuto úvodní předvedení a základní školení obsluhy 

dodávaného zboţí, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboţí. Školení bude 

v rozsahu základních funkcí kompletně instalovaného dodávaného zboţí v nezbytném rozsahu 

pro min.3 osoby ze strany zadavatele. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení 

(sídlo zadavatele), pokud nebude dohodnuto písemně jinak. Veškeré náklady spojené s výše 

uvedenými školeními hradí vybraný dodavatel. 

 

2. Místo plnění a doba trvání realizace předmětu veřejné zakázky 

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a  

podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je max.7 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění je Střední škola řemesel a sluţeb Moravské 

Budějovice, Chelčického 316, Moravské Budějovice.-pracoviště  OV  

 

3. Kvalifikační předpoklady 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady: 

Dodavatel prokáţe splnění základní způsobilosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této 

zadávací dokumentace formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 

jednat jménem dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, 

musí být v nabídce předloţena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.  
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3.2 Profesní kvalifikační předpoklady splní účastník řízení předložením: 

Výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Pokud v něm zapsán není, předloţí 

výpis z jiné obdobné evidence, (napři. Výpis z ţivnostenského rejstříku), ve které je zapsán.  

Předloţený výpis (stačí jeho prostá kopie) nesmí být starší 30ti  kalendářních dnů  poslednímu 

dni lhůty k podání nabídky.  

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

4. Zpracování cenové nabídky 

Nabídková cena bude uvedena jako maximální ve struktuře: 

cena bez DPH,  

samostatně DPH, 

maximální cena celkem včetně DPH = nabídková cena 

 

V případě, ţe dodavatel není plátcem DPH, uvede k nabídkové ceně poznámku o tom, ţe 

dodavatel není plátcem DPH. 

 

Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena v požadované struktuře bude 

uvedena v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4). Za správnost vyčíslení DPH nese 

odpovědnost dodavatel. 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky  

(zejména přepravné, pojistné, záruční podmínky, náklady spojené s instalací zařízení a 

uvedení do poţadovaného provozu, zaškolení vybraných pracovníků zadavatele k obsluze 

přístroje, zařízení či systému, ostatní poplatky a kurzovní vlivy). Nabídková cena musí být  

zpracována jako nejvýše přípustná, konečná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídkovou cenu je moţné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 

týkajících se DPH, a to pouze o tuto legislativní změnu.  

 

Předpokládaná maximální hodnota zadávané zakázky činí  112 000,-Kč  bez DPH.  

 

5. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena (cena včetně DPH) za celý předmět plnění 

veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, jejíţ nabídková cena je 

nejniţší. Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny od nejniţší po nejvyšší.  

 

6. Náležitosti nabídky 

Obsah nabídky: 

1. Doklady prokazující poţadavky na prokázání kvalifikace určené v bodu 3 této 

zadávací dokumentace.  

2. Doklady určené v bodu 1 této zadávací dokumentace prokazující splnění minimálních 

technických poţadavků uvedených v příloze č.1  této zadávací dokumentace.  

3. Návrh smlouvy zcela v souladu s přílohou č.4  této zadávací dokumentace s názvem 

Obchodní podmínky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

Nabídka bude předloţena v jednom vyhotovení a bude obsahovat všechny doklady, informace 

a přílohy stanovené touto zadávací dokumentací. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Nabídka bude předloţena v českém jazyce. Pokud za účastníka řízení jedná zmocněnec na 

základě plné moci, musí být v nabídce předloţena plná moc v originále nebo v úředně 

ověřené kopii. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést 

zadavatele v omyl.          
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7. Další podmínky zadavatele 

a) Dodací podmínky, platební podmínky, smluvní pokuty jsou upraveny v příloze č. 4 této    

zadávací dokumentace s názvem Obchodní podmínky.  

b) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídku toho účastníka řízení, který 

nesplní podmínky této zadávací dokumentace.  

c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěţ a 

právo moţnosti neuzavření smlouvy se ţádným z účastníků řízení. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy.  

e) Ţádný z účastníků nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů 

spojených s vypracováním a podáním nabídky. Předloţené nabídky a doprovodné materiály 

se nevrací. 

f) Účastník řízení je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěţních a zadávacích podmínek, chybné 

navrţená nabídková cena apod. neopravňuje účastníka řízení poţadovat dodatečnou úhradu 

nákladů nebo zvýšení ceny.  

g) Účastník je oprávněn po zadavateli poţadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná ţádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 

h) Pokud dojde k nesouladu údajů uvedených v zadávací dokumentaci a v obchodních 

podmínkách, platí to, co je uvedeno v obchodních podmínkách.  

 

8. Podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí 28.11.2018 ve 13:00 hodin. 

    

Účastník řízení předloţí zadavateli nabídku písemně v řádně uzavřené obálce a na přední 

straně označené: „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Nová 3D tiskárna“, Na obálce bude 

uvedena adresa, na níţ je moţné ji vrátit.  

Nabídky je moţné doručit poštou nebo osobně předat kaţdý pracovní den na adrese: 

Střední škola řemesel a sluţeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, 676 02 

Moravské Budějovice v době od 08:00 hod. do 13:00 hod.  

 

V Moravských Budějovicích dne  15.11.2018. 

 

 

 

 

        …………………………………… 

                  Ing. Jaroslav Doleţal 

                          ředitel školy 
 

Přílohy:  

 

 Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky( v elektronické podobě) 

 Příloha č. 2 Prohlášení o splnění minimálních technických parametrů  

 Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

                                            (  v elektronické podobě)  

 Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky formou návrhu kupní  

   smlouvy ( v elektronické podobě) 
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