
 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení  
  

 

Vážený pane / Vážená paní,  
jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností, si Vás dovoluji jménem 

zadavatele Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, 

Hybešova 53, na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), vyzvat jako 

dodavatele podlimitní veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu reg. Číslo 

CZ.1.07/1.5.00/34.0198 „EU Peníze středním školám“ k vypracování a k podání 

nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace.  

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky, a ze zdrojů zadavatele.  

Zadavatelem je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 
Boskovice, Hybešova 53, která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, a je 

veřejným zadavatelem definovaným v ust. § 2, odst. 2, písm. c) zákona. 

 
Tato veřejná zakázka je zadávána v  souladu s ustanovením § 25 písm. b) zákona o 

veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 472.727,- Kč bez DPH. 

Zadavatel upozorňuje, že uvedené finanční údaje jsou maximální a zadavatel nemá 
žádné další volné finanční prostředky. 

 

 
Informace o předmětu veřejné zakázky 

Název projektu: „EU Peníze středním školám“ 

Název veřejné zakázky: „INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY 
PROSTŘEDNICTVÍM ICT – 2. část“. 

 

Stručný textový popis veřejné zakázky:  
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr Uchazeče, který zajistí dodávku ICT 

pro Vyšší odbornou školu ekonomickou a zdravotnickou a Střední školu, Boskovice, 
Hybešova 53, a to na základě požadavků Zadavatele.  

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách. 
 

 

 



 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

Název CPV 

Počítačové sestavy 72311000-8 

 

Místo plnění/realizace: 
Boskovice - ZÚJ 581372 
 

Identifikační údaje o zadavateli: 
Název zadavatele:   Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 

Boskovice, Hybešova 53  
Sídlo:    Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    62073516 
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:  Mgr. Pavel Vlach 

Telefon/fax:        

E-mail:        
 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: WebSport & Consulting service s.r.o. 
Se sídlem: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice  

IČ: 29277825 

E-mail: budis@sport-tex.cz 
 
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a údaje o úhradě 

nákladů za zadávací dokumentaci: 
Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci na svém 

profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html    
 

Případné dotazy uchazečů budou adresovány na osobu pověřenou výkonem 

zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, budis@sport-tex.cz, tel. +420 608 437 535,   
Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, který zajistí odpovědi. Tyto odpovědi budou taktéž 

zveřejněny na profilu zadavatele.   

 
 

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky: 
datum: 23.7.2013               hodina: 14:00 hod 

 
 

Adresa pro podání nabídky:  
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 

53.  
 

 

 



 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Jazyk nabídky: 

Nabídky se podávají v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi 
zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce. 

 

 
Elektronické podání nabídky: 

Neumožňuje se. 

 
 

Délka zadávací lhůty 
Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách vázán svou 

nabídkou po dobu 90 dnů. 
 

Jiné upřesňující údaje: 
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah 

vyjmout. 
S nabídkami které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel 

nakládat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více 
dodavatelů společně. Pokud dodavatel v rámci veřejné zakázky podá více nabídek 

samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.  

 
 
Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami 

datum: 23.7.2013               hodina: 14:00 hod 
 

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:   
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 

53, Boskovice.  

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele a členů komise také 
zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností a dodavatelé, kteří svoji 

přítomnost potvrdí v prezenční listině.  

 
 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v textové 

části zadávací dokumentace včetně způsobu jejich prokázání. 

 

 
Kritéria pro hodnocení nabídek  
Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. b) a § 79 zákona podle 

základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.  

  



 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

  

Vyhrazené práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 60 odst. 2 zákona, § 76 odst. 6 zákona 

a § 81 odst. 4 zákona právo, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. 

 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou vždy zveřejněny na Profilu 
zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html, a to 

způsobem, který umožňuje neomezený a dálkový přístup dle zákona. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. 

 
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje text zadávací dokumentace a 

její nedílné přílohy. 

 
 

V Boskovicích dne  4. 7. 2013 

 

 

  

Mgr. Martin Budiš   

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností  

 
 


