
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Dodávka digitálních učebních pomůcek ZŠ a MŠ Šromotovo“ 

Tato veřejná zakázka je financována v rámci Národního plánu obnovy. 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

Tato výzva k podání nabídek obsahuje zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku a tvoří 
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. 

1. Základní údaje 

1.1 Zadavatel 

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace 

Se sídlem: Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice   
IČO: 14618141 
Zastoupený: Mgr. Radomírem Habermannem, ředitelem školy   

Tel.: 581 659 166 
Web: https://www.zssromotovo.cz 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Radomír Habermann  
Tel.: +420 774 470 722 
E-mail: habermann@zssromotovo.cz 

1.2 Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky: „Dodávka digitálních učebních pomůcek ZŠ a MŠ Šromotovo“ 

Druh veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

2. Lhůta, místo a způsob podání nabídek 

Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabí-
dek. Nabídky musí být podány v českém jazyce. 

2.1  Lhůta pro podání nabídek 

Nabídky podávejte nejpozději do 17. srpna 2022 do 12:00 hodin. 

Za čas podání nabídky odpovídá účastník výběrového řízení. Zadavatel nemůže zohlednit zdržení zavi-
něné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. 

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumen-
taci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 

Nabídky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek za účasti účastníků výběrového řízení nebude organizováno. 

2.2 Místo pro podání nabídek 

Nabídku může dodavatel doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně (ve všední dny od 8:00 – 14:00 
hodin) na adresu zadavatele. 



Nejpozději však doručí dodavatel nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne 17. srpna 
2022 do 12:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní 
službě). Pověřenou osobou je paní Jana Mrnuštíková, alternativně Marta Pospíchalová. 

2.3 Způsob podání nabídek 

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem „Dodávka digitálních 
učebních pomůcek ZŠ a MŠ Šromotovo“ a dovětkem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce 
musí být uvedena identifikace dodavatele, tj. název, sídlo a IČ. 

3. Předmět veřejné zakázky 

3.1 Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálních učebních pomůcek ZŠ a MŠ Šromotovo. 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky: příloha č. 1 – soubor ZS_Sromotovo_vykaz_vymer_ne-
oceneny.xls 

U položek č. 3.1.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zadavatel požaduje dodání konkrétního označeného 
produktu.  Konkrétně označené produkty jsou poptávány pro doplnění počtu kusů v majetku zada-
vatele. Tyto produkty jsou již tedy zadavatelem vlastněny a byly vynaloženy nemalé náklady na za-
školení personálu a vytvoření metodiky práce. 

Každá jednotlivá položka za 1 ks nemůže mít pořizovací cenu 40 000 Kč včetně DPH a vyšší. V tomto 
případě bude nabídka z posuzování vyřazena. 

3.1.1 Vizualizér Epson ELPDC21 – 2 ks 

Dokumentová kamera s flexibilním ramenem, min. 10x digitální zoom, LED osvětlení snímaného ob-
jektu, automatická expozice, černá a bílá, úprava jasu, úprava kontrastu, otočení snímku, režim mikro-
skopu, oblast záběru A3, zobrazení snímku z interní paměti, kompatibilní s SD/SDHC až 32 GB. Cena 
včetně dopravy. 

3.1.2 Videokamera Sony HDR-CX405 – 3 ks 

Digitální kamera, Full HD 1920×1080, micro SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Micro, optická stabilizace, 
rozlišení snímače min. 2,29 Mpx, optický zoom min. 30x, úhlopříčka displeje min. 2,7", dotykové ovlá-
dání. Cena včetně dopravy. 

3.1.3 Videokamera Insta360 ONE X2 – 1 ks 

360 kamera - dva objektivy, 360° záběr 5,7K, voděodolná do min. 10 m, pokročilá stabilizace obrazu, 
možnost editace přímo v kameře, ovládání selfie tyče pohybem zápěstí, možnost zrychlit/zpomalit zá-
běry, ovládání hlasem, možnost ovládání pomocí Apple Watch nebo Smart GPS ovladačem, min. 4 mi-
krofony, výkonná baterie min. 1630 mAh, živý 360° stream, množství funkcí a režimů, úhlopříčka dis-
pleje min. 1,33", stabilizace obrazu, dotykové ovládání, GPS, hlasové ovládání, rozlišení videa 5K, pro-
storové ozvučení videa. Cena včetně dopravy. 

3.1.4 Tablet – 2 ks 

Grafický tablet 13,3", rozlišení displeje 1920 x 1080, IPS, USB, úroveň tlaku +- 8 192, rozlišení snímací 
vrstvy min. 5080 lpi, aktivní plocha min. 294 x 165 mm. Cena včetně dopravy. 



3.1.5 Stylus – 2 ks 

Stylus v bílém provedení, magnetický přícvak, vestavěný akumulátor, bezdrátové dobíjení, připojení 
pomocí Bluetooth, kompatibilní s iOS. Cena včetně dopravy. 

3.1.6 Animační svět II. (https://www.animuj.eu/index.php/cs/chci-animovat/animacni-svety) – 1 ks 

Software pro vzdělávací účely včetně příslušenství, určeno pro Stop motion animace, min. 9x licence 
animačního programu, min. 4x kniha animace, min. 4x scéna, min. 2x vizualizér. Cena včetně dopravy. 

3.1.7 Robotická stavebnice VEX 123 – 1 ks 

Sestava pro třídu (12-18 žáků), obsahuje min. 6x programovatelný robot pro děti, min. 6x kódovací 
tabulku, min. 3x herní podložku, tašku pro uskladnění a přenášení, nabíječku robotů., programování 
robota tlačítky na zádech robota, programování bezdrátovou kódovací tabulkou s příkazy nebo pro-
gramovací aplikací (založenou na Scratch). Cena včetně dopravy. 

3.1.8 Robotická stavebnice VEX GO – 7 ks 

Sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje min. 5x box s konstrukčními díly a min. 5x box s elektronikou 
(min. 3 inteligentní motory, optický senzor, nárazníkový senzor, elektromagnet, mozek robota s nabí-
jecí baterií). Cena včetně dopravy. 

3.1.9 Doplňkové konstrukční díly k robotické stavebnici VEX GO – 7 ks 

Sada doplňkových konstrukčních dílů, herní pole min. 5 dlaždic, taška pro herní pole, nabíječka. Cena 
včetně dopravy. 

3.1.10 Robotická stavebnice VEX IQ – 1 ks 

Sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje min. 5x box s elektronikou (každý box obsahuje min. 3 inteli-
gentní motory, optický senzor, nárazníkový senzor, elektromagnet, mozek robota s nabíjecí baterií). 
Cena včetně dopravy. 

3.1.11 Doplňkové konstrukční díly k robotické stavebnici VEX IQ – 1 ks 

Sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje min. 5x box s konstrukčními díly (každý box obsahuje min. 500 
plastových nosníků a konstrukčních dílů). Cena včetně dopravy. 

3.1.12 Doplňkové konstrukční díly k robotické stavebnici VEX IQ – 1 ks 

Sada doplňkových dílů, herní pole min. 12 dlaždic, taška pro herní pole, 2x nabíječka baterií robota a 
ovladače. Cena včetně dopravy. 

3.2 Termín a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: ihned po účinnosti smlouvy 

Mezní termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 30.9.2022 

Místo plnění veřejné zakázky: na adrese zadavatele 

3.3 Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 537 000 Kč včetně DPH. 

Uvedená předpokládaná hodnota je cenou očekávanou. 



4. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Jako nejvhodnější bude vybrána 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Účastník výběrového řízení uvede nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky a do návrhu Kupní 
smlouvy. Pro hodnocení nabídky jsou v případě rozporů rozhodující údaje uvedené v návrhu Kupní 
smlouvy v podané nabídce. 

Výši nabídkové ceny posoudí zadavatel též ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové 
ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých účastníků výběrového řízení zadavatel jako podpůrný po-
mocný ukazatel reálnosti cen vezme v úvahu rovněž průměrnou hodnotu nabídkových cen všech účast-
níků a předpokládanou hodnotu zakázky nebo její části. Dále může být považována za mimořádně níz-
kou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude dodavatel schopen 
za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě. Jestliže nabídka obsa-
huje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky nebo její části, musí si zada-
vatel vyžádat od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové 
ceny podstatné.  

Zadavatel může provést posouzení splnění zadávacích podmínek před hodnocením nabídek nebo až 
po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění zadávacích 
podmínek vždy.  

Posouzení splnění zadávacích podmínek zadavatel provede na základě údajů a dokladů poskytnutých 
účastníkem výběrového řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů, 
a může si je opatřovat také sám.  

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby účastník výbě-
rového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo doplnil další nebo chy-
bějící údaje nebo doklady.  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být doplněna 
na základě žádosti zadavatele o údaje a doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění zadávacích podmínek za změnu 
nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění zadávacích podmínek mohou 
nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena 
nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud na základě věrohodných informací získá 
důvodné podezření, že dodavatel uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadáva-
nou zakázkou. 

5. Jednání o nabídkách 

Zadavatel nebude s účastníky výběrového řízení o nabídkách dále jednat.  

6.   Pokyny pro zpracování nabídky 

6.1 Způsob zpracování nabídky 



Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován 
podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo jím zmocněnou 
osobou; v takovém případě je dodavatel povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného 
pověřovacího dokumentu. 

Nabídku podá dodavatel písemně v listinné podobě, a to v jednom originále v souladu s formálními 
požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, a to včetně požadova-
ného řazení nabídky. Pro hodnocení nabídky jsou v případě rozporů rozhodující údaje uvedené v ná-
vrhu Kupní smlouvy v podané nabídce. 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

6.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky 

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto: 

1) Vyplněná specifikace IT technologií s uvedením ceny s DPH za kus a ceny celkem (viz Příloha č. 1 
této výzvy) 

2) Vyplněný krycí list opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele s uvede-
ním celkové ceny s DPH (viz Příloha č. 2 této výzvy) 

3) Dokumenty (resp. čestné prohlášení) k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti (možno 
využít Přílohu č. 3 této výzvy) 

4) Vyplněný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 
(viz Příloha č. 4 této výzvy) 

Dodavatel může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou. 

Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení 
dodavatele. 

7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 

7.1 Nabídková cena 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky „Dodávka digitálních učebních 
pomůcek ZŠ a MŠ Šromotovo“, a dále ocení jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky 
v požadovaném členění. Nabídková cena i její dílčí položky budou uvedeny v českých korunách (CZK), 
v členění:  

 nabídková cena za kus včetně DPH,  
 cena celkem včetně DPH, 
 kompletní nabídková cena včetně DPH 

 a stanovena jako nejvýše přípustné.  

Nabídková cena bude zapracována do návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4 této výzvy). Zadavatel poža-
duje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněný odpovídající krycí list opatřený podpisem osoby 
oprávněné jednat jménem či za dodavatele (viz Příloha č. 2 této výzvy). 



Součástí ceny musí být veškeré dodávky, místní, správní a jiné poplatky, pojištění, garance, daně, cla, 
inflační vlivy a jakékoli další výdaje nezbytné pro řádné a bezvadné dodání předmětu zakázky. 

V případě, že budou v průběhu výběrového řízení v rámci vysvětlení zadávacích podmínek upraveny 
požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny, musí takovou skutečnost dodavatel ve 
své nabídce respektovat. 

7.2 Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se 
výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

8. Vysvětlení zadávacích podmínek 

8.1 Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek 

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být písemná (akceptována je 
i elektronická forma). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podání žádosti o vysvětlení zadávacích pod-
mínek prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora – E-MAIL: haber-
mann@zssromotovo.cz. 

8.2 Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle 
dodavateli a všem dodavatelům, které vyzval v rámci tohoto zadávacího řízení, případně kteří projevili 
o veřejnou zakázku zájem, vysvětlení zadávacích podmínek, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení žádosti. Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek, případně zadá-
vací podmínky měnit či doplnit i bez předchozí žádosti.  

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávacích podmínek 
před podáním nabídky a reflektovat jeho znění v podané nabídce. 

9. Kvalifikace dodavatelů 

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném 
rozsahu. 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

a) prokáže splnění základní způsobilosti a 

b) prokáže splnění profesní způsobilosti. 

9.1 Základní způsobilost 

Základní způsobilost splňuje dodavatel: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravo-
mocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsou-
zením se nepřihlíží (pozn. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) tohoto od-
stavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 



statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) tohoto odstavce splňovat 
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.), 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový ne-
doplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (pro splnění zá-
kladní způsobilosti je možné využít vzor čestného prohlášení - Příloha č. 3 této výzvy). 

9.2 Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží: 

• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje) 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení nebo předložením 
kopie požadovaného dokladu (pro splnění profesní způsobilosti je možné využít vzor čestného prohlá-
šení - Příloha č. 3 této výzvy). 

9.3 Pravost a stáří dokladů 

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění poža-
dovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Zadavatel je oprávněn požadovat po vybraném dodavateli, aby před uzavřením smlouvy předložil ori-
ginály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. 

10. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy 

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 této výzvy. Doda-
vatel je povinen ve smlouvě vyplnit požadované údaje, které jsou v návrhu smlouvy označeny žlutou 
barvou. Obchodní a platební podmínky uvedené v Příloze č. 4 této výzvy – návrhu kupní smlouvy jsou 
pro dodavatele závazné, dodavatelé nejsou oprávněni tyto obchodní a platební podmínky měnit či do-
plňovat. 

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán oprávněnou osobou, tedy statutárním orgá-
nem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená 
kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy dodavatele. V pří-
padě, že návrh smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude dodava-
tel vyloučen z výběrového řízení. 

Dodavatelé ve své nabídce předloží jako přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy a technickou specifikaci 
nabízeného vybavení (předmětu koupě), ve kterém bude vždy uveden konkrétní název a typ 



nabízeného vybavení a jeho technická specifikace, podle které bude možné ověřit splnění všech poža-
davků dle čl. 3.1 této výzvy. Takový popis může být zpracován například formou tabulky, kde na jedné 
straně budou vypsány požadavky stanovené zadavatelem, a na druhé straně bude uvedeno, zda nabí-
zené vybavení tyto požadavky splňuje, popřípadě stručně vysvětleno, jakým způsobem. 

11.  Ostatní podmínky zadavatele 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů spo-
lečně. Pokud dodavatel v rámci zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími doda-
vateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 

V případě nejasností či nedostatků v nabídce dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodava-
tele k vysvětlení či doplnění nabídky. Zadavatel v takovém případě stanoví přiměřenou lhůtu k vysvět-
lení či doplnění nabídky dodavatelem. 

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

V případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje nebo údaje nesplňující zadávací pod-
mínky, jedná se o důvody vedoucí k vyloučení účastníka výběrového řízení.  

Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou účastníci výběrového řízení vázáni svými nabídkami, na dobu 
60 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta končí dnem uzavření smlouvy nebo 
do zrušení zadávacího řízení. 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření 
smlouvy. 

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení nebudou účastníkům výběro-
vého řízení přiznána. 

 

V Hranicích dne 30.7.2022  

 

                 ..................................................... 

                                   Mgr. Radomír Habermann 

                                         ředitel školy 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace digitálních učebních pomůcek 

Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

Příloha č. 3:  Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace 

Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy 


