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Veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Název veřejné zakázky: Robotické stavebnice pro výuku na ZŠ Bohumínská  

I. Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  Základní škola Slezská Ostrava Bohumínská 72, příspěvková organizace 
Sídlo:    Bohumínská 72/1082, Slezská Ostrava, 710 00 
IČ:    70995362 
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Číslo účtu:   1652009339/0800 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Lenka Matušková 
Kontaktní údaje zadavatele: 
Email:    reditelka@zsbohuminska.cz 
Telefonní kontakt: 596241739, 606331621 

 

II. Předmět veřejné zakázky 

Nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich 

digitálních kompetencí. 

Podrobná specifikace je uvedena v krycím listu, který je přílohou této výzvy. 

III. Místo plnění 

Základní škola Bohumínská 72/1082, Ostrava- Slezská Ostrava, příspěvková organizace. 

 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

 Příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, či výpisem 

z živnostenského rejstříku – doloží právnické i fyzické osoby. 

 Kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán. 

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny, platební podmínky 

 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

plnění, bude stanovena na kompletní dodávku zboží. 

 Nabídková cena je cenou smluvní, bude uvedena v české měně bez DPH, 

samostatně DPH, cena včetně DPH. 

 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky pro každou 

jednotlivou část zakázky a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 

 Lhůta splatnosti faktur je do 30 dní od jejich prokazatelného doručení zadavateli. 
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VI. Hodnotící kritéria  
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a délky 
dodání zboží: 
 
 
1. kritérium: celková výše nabídkové ceny bez DPH v CZK 70 % 
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. 
Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle 
vzorce: 
  
nejnižší cena v Kč 
-------------------------------------------- x 100 
hodnocená cena 
  
Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále 
násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. 
 
 
2. kritérium: celková délka dodání zboží v kalendářních dnech 30 % (max. doba na dodání 
je 45 kalendářních dnů od podepsání smlouvy) 
  • Údaj uvedený v krycím listě, ze kterého bude patrný termín dodání zboží v 
kalendářních dnech. 
  
Zadavatel bude hodnotit nabízenou dobu realizace v kalendářních dnech. Zadavatel použije 
pro hodnocení bodovací metodu, hodnocení vypočte podle vzorce: 
 
nejnižší nabídkový termín realizace v kalendářních dnech 
------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
hodnocený nabídkový termín realizace v kalendářních dnech 
  
Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále 
násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. 
 
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhovanou cenu další podmínkou. 
Celková nabídková cena, datum realizace v kalendářních dnech budou předmětem 
hodnocení. Požadované hodnoty budou uvedeny v podepsaném návrhu kupní smlouvy. 

  
VII. Požadované doklady 

 Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 

 Návrh kupní smlouvy 

 Kvalifikační předpoklady 

 

VIII. Termín a místo podání nabídek 

Nabídka musí být doručena na sekretariát školy v písemné podobě do 17. 10. 2022. 

Obálky s nabídkou musí být označena: Neotvírat - Výběrové řízení „Robotické 

stavebnice pro výuku na ZŠ Bohumínská“. 
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IX. Práva zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. 

 Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 

nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání 

nabídek. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho 

nabídka nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy. 

 

X. Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Lenka Matušková 
Telefonní kontakt: 606 331 621 
E-mail: reditelka@zsbohuminska.cz 
 

 

 

V Ostravě dne 4. 10. 2022 

mailto:michaela.ryparova@zspokorneho.cz

