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OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Název:  Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Sídlo: Dukelská 166, Strakonice, PSČ 386 01 
Právní forma: příspěvková organizace  
Zastoupený: Mgr. Rudolfem Prušákem, ředitelem 
IČO: 472 55 838 
zápis v OR: Pr 48 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
kontaktní údaje: 
tel:  383 313 231 
e-mail:  rudolf.prusak@dukelska.strakonice.cz  
ID datové schránky: 2mrmqyu 
/dále jen Základní škola Strakonice, Dukelská 166/ 
 

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
„Roboti a robotické stavebnice  

pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ“ 
 

 

3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Na dodávky. 
 
Druh výběrového řízení:  
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Veřejná zakázka malého rozsahu 
je zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Další postupy tohoto 
zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná 
ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze analogicky. Při jejím zadávání je zadavatel 
povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel je při vytváření zadávacích 
podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude 
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možném dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
 
Výběrové řízení je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice. 
 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 jako zadavatel veřejné zakázky, v souladu 
s ustanovením č. 7.1.1 písm. b) MPZ 

vyzývá 

3 zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí požadované plnění 
poskytnout, k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. 
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4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil s ohledem na předmět zakázky. 
Začátek lhůty pro podání nabídek:  
Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy k podání nabídky. 
 
Konec lhůty pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 6 . 2022 v 9:00 hodin.  
Nabídka zájemce musí být doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. 
 
Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek,  
tzn.  27. 6. 2022 v 9:01 hodin v sídle veřejného zadavatele. 

 
5. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY/ 
 

Předmětem veřejné zakázky je dodváka kompletní dodávka robotů a robotických stavebnic 
pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ, a to dle bližší specifikace a požadavků 
zadavatele. 

 
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny  
v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek. 
 

Požadované podmínky plnění veřejné zakázky: 
Je nutné dodržet  technické i obchodní podmínky specifikované v zadávací dokumentaci. 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace. Zakázka bude realizována 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a ČSN.  
 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (BEZ DPH)  
 
533 300 Kč (slovy pět set třicet tři tisíc tři sta korun českých) 
 
 

7. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, tj. Základní škola Strakonice, Dukelská 
166, Strakonice II, 386 01 Strakonice.  
Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla 
nabídky, data a hodiny doručení. 
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek osobně nebo kurýrem 
v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hod na adresu pro podání nabídky nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence. Nabídka musí být doručena nejpozději v poslední 
den lhůty pro podání nabídek ve stanovené lhůtě. Každý zájemce, který ve stanovené lhůtě 
pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. 
 
 

8. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předpoklad uzavření smlouvy: začátek července 2022 
Ukončení: nejpozději do 19. 9. 2022 (podpis předávacího protokolu) 
Místo plnění:   Dukelská 166, Strakonice, PSČ 386 01 
 

 

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
s DPH (váha kritéria 100%). Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny v úrovni 
s DPH (zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH) od nejnižší  
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po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka výběrového řízení s nejnižší 
nabídkovou cenou. 
Pozn.: zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH, proto bude 
v případě hodnocení ceny, hodnocena cena včetně DPH. 
 
 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále v uzavřené pevné neprůhledné 
obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj. „Roboti a robotické stavebnice  
pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ 
ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky zájemce. Na obálce musí být adresa zájemce,  
na níž je možné zaslat vyrozumění pro případ, že jeho nabídka byla případně podána  
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
 
Písemná nabídka zájemce bude zpracována v českém jazyce a podána v listinné podobě.  
 
Podrobná specifikace podmínek a požadavků na zpracování nabídky je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy 
k podání nabídky. 
 
Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídek nejsou přípustné.  
 
11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
Podrobná specifikace na způsob zpracování nabídkové ceny je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy 
k podání nabídky. 
 
 

12. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění: 

 základní způsobilosti zájemce v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, 
 profesní způsobilosti zájemce v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, 
 technickou kvalifikaci zájemce v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. 

 

Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídky. 
 
 

13. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY) 
 
Zadavatel, jako součást /přílohu/ zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, a to 
ve formě závazného návrhu kupní smlouvy (obchodní podmínky, návrh smlouvy  
je součástí zadávací dokumentace). Veškeré podmínky obsažené v této příloze  
(např. platební podmínky zajištění závazků ze smlouvy apod.) jsou pro dodavatele závazné. 
Zájemce pouze doplní do návrhu smlouvy údaje, jejichž doplnění se předpokládá (identifikační 
údaje v hlavičce smlouvy, cenu ve struktuře dle smlouvy, termín dodání apod.) a předloží jej 
jako součást své nabídky. 
 
14. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ 
 
Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace (vysvětlení 
zadávací dokumentace). Žádost o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) 
je nutné adresovat vždy na adresu zadavatele – resp. na níže uvedenou kontaktní osobu.  
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
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Bc. Denisa Barvířová, kancelář školy 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
386 01 Strakonice 
ID DS: 2mrmqyu 
www.dukelska.strakonice.cz 
e-mail:  denisa.barvirova@dukelska.strakonice.cz 
tel.:  +420 383 313 230, mobil.: +420 702 207 930 
 
Písemná žádost zájemce o dodatečné informace musí obsahovat:  
název zájemce, sídlo, IČO, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní telefon a e-mail.  
 

Písemná žádost zájemce o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) musí být 
doručena zadavateli nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám prostřednictvím zástupce 
zadavatele nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o jejich poskytnutí. Dodatečné 
informace, včetně přesného znění požadavku na jejich poskytnutí, odešle zadavatel 
prostřednictvím zástupce zadavatele všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, 
případně jiným zájemcům, kteří jsou mu známi. Zadavatel zároveň uveřejní dodatečné 
informace na svých www stránkách.  
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
z vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti zájemce. 
 

15. VÝHRADY ZADAVATELE 
 

 zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy 
 zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace deklarované zájemci v nabídce, 
 zadavatel si nevyhrazuje právo jednat se zájemci o podaných nabídkách a o podaných 

nabídkách nebude se zájemci jednat. 
 
 

16. PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace. 
 
 
 
Zahájení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Strakonice na jednání dne  
15. 6. 2022, číslo usnesení 3185/2022. 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 19. 6. 2022  
 
 
 
        ........................................... 
             Mgr. Rudolf Prušák 
                                ředitel školy 
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