Výběrové řízení č. 009/2021

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
Ředitelka Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 oznamuje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na

dodávku a montáž projektorů EPSON
Zadávací podmínky poptávkového řízení:
Zadavatel:
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Sídlo: Sušická 1000/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zapsaná v RES od 1. 1. 1993
IČ: 48133787
DIČ: CZ48133787
Zadavatel je plátcem DPH.

Předmět poptávky a doba plnění:
Předmět plnění:
Dodávka 4 ks projektorů EPSON, vč. kabeláže, dopravy a montáže
Specifikace:
- EPSON projektor EB-992F, 1920x1080, Full HD, 4000ANSI, USB, HDMI, VGA, LAN
(tento typ projektoru je poptáván z důvodu doplnění stávajícího jednotného vybavení
učeben školy)
-

kabeláž: HDMI, VGA, napájení – délka vždy min. 15m

Odborná montáž projektoru na strop, instalace upevnění a kabeláže, lištování na zdech a
stropě, zapojení a uvedení do provozu na zadavatelem určeném místě; po montáži a instalaci
požadujeme likvidaci a odvoz obalového materiálu.
U všech položek požadujeme dodávku nového a nepoužitého zboží.
U všech položek požadujeme dodávku zboží na adresu sídla zadavatele.
Termín plnění: do 31. prosince 2021
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Místo plnění dodávky / služby:
Základní škola Hanspaulka, Sušická 1000/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zaměstnanec odpovědný za převzetí plnění:
PhDr. Daniel Tocháček, zástupce ředitelky školy, ICT koordinátor, tel.: 224 310 365, e-mail:
daniel.tochacek@zshanspaulka.cz

Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje v nabídce doložit oprávnění k podnikání – živnostenský list, výpis
z obchodního rejstříku - a čestné prohlášení uchazeče o tom, že není v likvidaci.

Hodnotící kritéria:
• Nejnižší nabídková cena

Požadovaný obsah nabídky
• Základní údaje o uchazeči
- u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO
- u fyzické osoby – obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu, IČO
• Výše nabídkové ceny v rozsahu zadávacích podmínek bez DPH i s DPH, event. sdělení, že
uchazeč není plátcem DPH. Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné
zakázky.
• Položková kalkulace ceny.
• V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s realizací zakázky.
• Délka záruky a záruční podmínky
• Kvalifikační předpoklady
• Doba plnění zakázky
• Vzor kupní smlouvy
• Dodavatel je vázán platností své nabídky do 15. 1. 2022.
Nabídka musí splňovat všechny výše uvedené náležitosti. V případě jejich nesplnění bude
nabídka z hodnocení vyřazena.

Místo, lhůta a způsob pro podání nabídky:
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email: zshanspaulka@zshanspaulka.cz nebo
datovou schránkou – ID datové schránky: g6f8aqd, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce
„NEOTVÍRAT – Nabídka k VŘ č. 009/2021“ do 21. prosince 2021. Nabídky doručené zadavateli
po skončení této lhůty nebudou zadavatelem přijaty a hodnoceny.
Zadavatel neodpovídá za zdržení případně za nedoručení nabídky uchazeče technickým vybavením
uchazeče.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
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Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu na realizaci zakázky.
Cena za zboží a služby bude uhrazena až po řádném předání dodávky bez vad a nedodělků na
základě faktury se splatností do 14 dnů od doručení faktury

Další podmínky:
• Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu poptávkového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným
uchazečem smluvní vztah.
• Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit.
• Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
• Zadavatel předložené nabídky nevrací.
• Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za
obchodní tajemství.
• Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
• Uchazeč bere na vědomí, že objednávka/smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění. Uchazeč dále bere na vědomí, že objednávka/smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem
jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li objednávka/smlouva uveřejněna ani do
tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednávka/smlouva bude uveřejněna bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv
zveřejňuje ředitelka školy.

Praze dne 15. 12. 2021

Ing. Marie Pojerová
ředitelka
ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,
Praha 6, Sušická 29

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2021

Bude sejmuto dne: 22. 12. 2021
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