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Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 

2069, Frýdek-Místek, 738 01 vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu §12 odst. 3 ve 

spojení s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

I. Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 

Adresa: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01 

IČO: 13 644 301 

DIČ: CZ13 644 301 

Redizo: 600 016 307 

Ředitel: Mgr. Petr Solich 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ladislav Ulrich,  

E-mail: ulrich@ssed-fm.cz  

Tel.: 558 421 299 

II. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Školní server a aktivní síťové prvky“ je dodávka a instalace 

nového serveru včetně příslušenství, přenosu dat ze stávajícího serveru a konfigurace dle požadavků 

zadavatele. 

III. Technická specifikace 
Technická specifikace viz. příloha č.1. 

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: nejpozději do 30. června 2016. 

2. Místo plnění zakázky: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01; budova A, 4. NP. 

V. Zadávací podmínky 

1. Náklady spojené s dopravou a dodáním díla do sídla zadavatele jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 

2. Vybraný uchazeč je na výzvu zadavatele povinen uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku ve lhůtě 

do 7 kalendářních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení zadavatele o tom, že jeho 

nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.  

3. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit, a to v jakékoli fázi 

zadávacího procesu, tj. kdykoli před uzavřením smlouvy.  

VI. Kvalifikační předpoklady 
1. Kvalifikaci splní uchazeč, který v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci 

prokáže splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, a který předloží čestné 
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.  
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2. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;  

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště;  

c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu;  

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů;  

e. který není v likvidaci;  
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  
g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  
h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele;  

i. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;  
j. kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvl. právního předpisu;  
k. vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu.  

3. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který: 
a. předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předloží výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;  
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b. předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění.  

VII. Doklady k prokázání kvalifikace 

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením: 

a. Výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 90 dnů ke dni podání nabídky; 

výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve 

vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo ve 

vztahu ke všem členům statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku 

trestů dodavatel doloží ve vztahu k této právnické osobě i ve vztahu ke statutárnímu 

orgánu nebo ve vztahu ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. 

b. Potvrzení příslušného finančního úřadu a dále předložením čestného prohlášení o tom, 

že ve vztahu ke spotřební dani nemá zachyceny daňové nedoplatky, a to v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště uchazeče. 

c. Potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá 

nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele 

2. Splnění základních kvalifikačních požadavků uvedených v článku VI. odst. 2 písm. c, d, e, f, 

g, i, j a k této zadávací dokumentaci prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení. 

3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 

a. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Výpisy nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 

90 dnů; 

b. Dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) pokrývající v 

plném rozsahu předmět této veřejné zakázky. 

VIII. Hodnotící kritéria 
 
1. Základním hodnotícím kritériem je rychlost realizace dodávky, z důvodů havarijního stavu stávajícího 

systému, a nejnižší cena.  
2. Nabídkovou cenou se u plátců DPH rozumí cena včetně DPH, u neplátců DPH cena bez DPH. Uchazeč 

je povinen v nabídce výslovně uvést, zda je či není plátcem DPH.  
3. Dodavatel je povinen v nabídce stanovit nabídkovou cenu, a to uvedením ceny v českých korunách 

bez DPH a dále uvedením ceny v českých korunách s připočtením DPH (je-li dodavatel plátcem DPH), 
a to včetně příslušné procentuální sazby DPH (vzor: XX Kč bez DPH, tj. XX Kč včetně DPH ve výši XX%).  

4. Cena dodávky nesmí překročit částku 490 000,- Kč včetně DPH. 
 

IX. Požadavky na obsah a zpracování nabídek 
1. Nabídka bude vypracována v českém jazyce a musí v ní být uvedeny identifikační údaje uchazeče.  
2. Nabídka, včetně návrhu smlouvy musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

dodavatele nebo za dodavatele. Pokud oprávnění jednat za dodavatele nevyplývá z přiloženého 
výpisu z obchodního rejstříku, je dodavatel povinen předložit plnou moc nebo jiný dokument, z 
něhož vyplývá, že jednající je k podpisu oprávněn.  
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3. Dodavatel je povinen podat nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

„Školní server a aktivní síťové prvky“, na níž dodavatel nabídku podává s uvedením výzvy a textu 
„Neotevírat“ a na obálku uvést svoje identifikační údaje.  

4. Zadavatel vylučuje možnost podání nabídek ve variantách.  

X. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 
 

1. Lhůta pro podání nabídky, tj. lhůta, v níž musí být nabídka doručena na adresu zadavatele: 
3. 6. 2016 do 09:00 hod.  

2. Nabídku lze podat:  

a. osobně v pracovních dnech po-pá v době od 7:00-15:00 hod. na vrátnici (podatelně) 
školy;  

b. zaslat na adresu sídla zadavatele tak, aby nabídka byla doručena před skončením lhůty 
pro podání nabídek.  

3. Otevírání obálek 3. 6. 2016 v 09:15 ve sborovně školy. 

XI. Zadávací lhůta 
 

1. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

XII. Komunikace se zadavatelem, žádost o dodatečné informace 

1. V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávací dokumentaci, je povinen 

zaslat žádost o jejich poskytnutí: 

a. na adresu zadavatele nebo 

b. do datové schránky zadavatele rdzi423 nebo  

c. na adresu ulrich@ssed-fm.cz. 

2. Žádost je zadavatel povinen označit jako žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce 

„Školní server a aktivní síťové prvky“. 

3. Obsah dodatečné informace, která bude dodavateli poskytnuta, bude zaslán či zpřístupněn i  

ostatním uchazečům o veřejnou zakázku. 

XIII.  Souhlas se zveřejněním smlouvy 
1. Dodavatel s podáním nabídky bere na vědomí, že smlouva na veřejnou zakázku, uzavřena s 

vybraným uchazečem, bude v úplném znění (včetně všech jejích změn a dodatků) v souladu s § 
147a zákona uveřejněna na profilu zadavatele.  

 

Ve Frýdku-Místku dne 25. 5. 2016 

 

 

 

Mgr. Petr Solich 

Ředitel školy 
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