
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 

se sídlem v Brně, Kotlářská 9 činí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

podle ust. par. 6 zák. a ust. par. 18 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

/dále jen  „zákon“/ tuto 

 

v ý z v u 

 

 

k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy podle ust. par. 2079 a násl. občanského  

zákoníku za účelem dodávky výpočetní techniky. Nabídkou se přitom rozumí návrh na 

uzavření příslušné kupní smlouvy, podepsaný statutárním orgánem zájemce, doložený 

příslušnými písemnými doklady podle níže uvedených podmínek.  Za tímto účelem 

zadavatel stanoví tyto  p o d m í n k y   zadání : 

 

 

 

1. Identifikace zadavatele 

 

Obchodní akademie,  Střední odborná škola knihovnická  a Vyšší odborná  škola Brno,   

se sídlem v Brně, Kotlářská 9,  PSČ 611 53,  IČ 00566381,  tel.: 541 321 338, fax: 541 

211 613,  e-mail: oa@oabrno.cz,  zastoupená  svým  ředitelem  panem  Ing. Mgr. Jiřím     

H a i č m a n e m.  Zadavatel  je příspěvkovou  organizací, jejímž zřizovatelem je Jiho-

moravský kraj.  

 

2. Předmět plnění 

     

Dodávka nepoužitého a nerepasovaného zboží ve formě souboru osobních počítačů a 

jejich příslušenství dle podrobné specifikace, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této výzvy.  Součástí plnění je poskytnutí licence k těm částem plnění, které 

mají povahu autorského díla. Součástí plnění je také instalace tohoto zboží v místě 

plnění, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.   

 

 

3. Lhůty, způsob a místo plnění  
 

Závazek k dodávce zboží podle čl. 2 této výzvy bude splněn nejpozději do 29.12.2014. 

Tento závazek se přitom bude považovat za splněný po faktickém předání příslušného 

zboží, prostého všech zjevných vad, po jeho instalaci v místě plnění, jeho uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy, předáním a převzetím tohoto zboží formou písemného 

předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Místem plnění jsou přitom 

pracoviště zadavatele v Brně, Kotlářská 9 a Pionýrská 23, a to dle volby zadavatele.   

  

 

 

 

 



 

4. Vymezení některých dalších smluvních podmínek                                                         

 

4.1. Zadavatel bude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s účinky ex tunc, bude-li 

prodávající v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 2 této výzvy ve lhůtě podle 

čl. 3 této výzvy o víc než 1 týden.  

 

4.2. Zadavatel bude oprávněn účtovat prodávajícímu v případě jeho prodlení s plněním 

podle čl. 2 ve lhůtě podle čl. 3 této výzvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

příslušného plnění za každý započatý den tohoto prodlení.  

 

4.3. Dodavatel poskytne zadavateli záruku za jakost dodaného zboží podle čl. 2 této 

výzvy, a to nejméně po dobu  36 měsíců od splnění závazku dodavatele k dodání zboží 

způsobem podle čl. 3 této výzvy. Tato záruka se přitom nevztahuje na tu část zboží, 

která má povahu spotřebního materiálu. 

 

4.4. Ostatní smluvní podmínky jsou dány odkazem na obsah návrhu kupní smlouvy, 

který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této výzvy, na příslušná ustanovení  

občanského zákoníku s tím, že práva a povinnosti smluvních stran nijak nevybočí 

z jeho rámce.  

 

 

5. Způsob stanovení ceny díla a platební podmínky 

 

5.1. Kupní cena zboží podle čl. 2 této smlouvy bude stanovena jako pevná. Kupní cena 

přitom nesmí překročit částku 1 820 000,-Kč bez DPH. 

 

5.2. Změna výše kupní ceny podle čl. 5.1. této výzvy bude možná pouze na základě 

dohody obou stran o změně kupní smlouvy. Součástí ceny bude i příslušná daň 

z přidané hodnoty  a veškeré ostatní náklady, vynaložené prodávajícím na splnění jeho 

závazku k plnění podle čl. 2. této výzvy v místě podle čl. 3 této výzvy.  

 

5.3. Kupní cena podle tohoto článku této výzvy bude splatná po splnění závazku 

k  dodávce příslušného zboží ve lhůtě do 30-ti  dnů od doručení jejího písemného 

vyúčtování / faktury / . Prodávající je přitom oprávněn nabídnout zadavateli i pro něho 

výhodnější platební podmínky, než podle tohoto článku této výzvy. 

 

 

6. Kvalifikační předpoklady  
 

6.1. Obligatorní kvalifikační předpoklady, jejichž nesplnění má za následek vyloučení 

zájemce z účasti v tomto zadávacím řízení, se stanoví v rozsahu dle ust. par. 50 odst. 1 

písm. c/ zákona, v rozsahu tzv. základních kvalifikačních předpokladů podle ust. par. 

53 zák. zákona, v rozsahu tzv. profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. par. 

54 zákona a v rozsahu technických kvalifikačních předpokladů podle čl. 6.2. této 

výzvy.  



 

6.2. Technickými kvalifikačními předpoklady se přitom rozumí ES prohlášení o shodě, 

platné pro tuzemský trh s příslušným zbožím.   

 

6.3. Kvalifikační předpoklady v podobě oprávnění k provádění příslušného plnění se 

prokazuje kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, ostatní 

kvalifikační předpoklady podle čl. 6.1. této výzvy se prokazují čestným prohlášením 

zájemce a kvalifikační předpoklady podle čl. 6.2. této výzvy se prokazují kopiemi 

příslušných prohlášení.  

 
 

7. Způsob hodnocení nabídek  
 

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria, a tím je nejnižší 

nabídnutá kupní cena příslušného zboží.   

 

 

8. Lhůta, místo a doba pro podávání nabídek a místo a doba otevírání obálek 

s nabídkami  

 

8.1. Lhůta pro podávání nabídek činí 14 dnů, a začíná běžet prvním dnem po 

zveřejnění této výzvy na webové prezentaci zadavatele www.oabrno.cz  a na 

Protikorupčním portále Jihomoravského kraje na profilu zadavatele 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_262.html. Nabídky musí být 

doručeny zadavateli do 12,00 hodin posledního dne této lhůty. Připadne-li poslední 

den této lhůty na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem této lhůty 

nejbližší následující pracovní den. 

 

8.2. Nabídky musí být podávány v uzavřené obálce, opatřené označením „ Zadání 

veřejné zakázky-výpočetní technika –neotvírat ! “ a na uzavření s razítkem zájemce, a 

lze je podávat poštou nebo osobně v sídle zadavatele na sekretariátu jeho ředitele, a to 

v době od 8,00 do 14,00 každého pracovního dne.  

 

8.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční první pracovní den po skončení lhůty 

dle čl. 8.1. této výzvy  a je neveřejné.   

 

 

9. Ostatní  podmínky : 

 

9.1. Nabídka musí být podána v českém jazyce.  

 

9.2. Zájemce nemá nárok na náhradu jeho nákladů, spojených s jeho účastí v tomto 

zadání  veřejné zakázky. 

 

9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, a to stejným způsobem, jak 

byly vyhlášeny.  



 

9.4.  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 

 

9.5. O výsledku tohoto zadání veřejné zakázky budou zájemci informováni písemně na  

adrese, uvedené v jejich nabídce. Výsledky tohoto zadání veřejné zakázky budou také 

vyvěšeny v elektronické podobě na webové prezentaci zadavatele www.oabrno.cz a na 

profilu zadavatele na Protikorupčním portále Jihomoravského kraje.  

 

9.6. Podáním nabídky uděluje uchazeč zadavateli svůj výslovný souhlas se 

zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

  

9.7. Dáno v Brně dne 12. listopadu 2014. 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Mgr. Jiří  H a i č m a n   

                                                                                                   ř e d i t e l           

 

 

 

 

 

Přílohy :  

 

Příloha č. 1 -  specifikace zboží 

Příloha č. 2 - návrh kupní smlouvy      

 

 

 


