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Výzva k podání nabídek 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky/služby s názvem 

 „ICT vybavení s výukovými komponenty“ 

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo a název 

projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011048 
Škola hrou 2019 

Název zakázky: Výzva k podání nabídek na „ICT vybavení s výukovými 

komponenty.“ 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka: konvertibilní zařízení ICT, notebooky, tablety, 

software, stavebnice a další vybavení dle specifikace 

uvedené v krycím listu. K dodávce je požadována doprava, 

montáž a zaškolení obsluhy. 

Datum vyhlášení zakázky: 22. 2. 2019 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola a mateřská škola, Hlušice 

Sídlo zadavatele: Hlušice 144, Hlušice 503 56 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

PaedDr.  Marcela Vaňková 

723 588 930, 495 483 418 

zs.hlusice@tiscali.cz 

IČ zadavatele: 75015692 

DIČ zadavatele:  -------- 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

PaedDr. Marcela Vaňková 

723 588 930, 495 483 418 

zs.hlusice@tiscali.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení: 22. 2. 2019 

 

Ukončení: 11. 3. 2019, 12.00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Zakázka je rozdělena do 4 částí. 

Část A/ 

Předmětem této části zakázky je „Konvertibilní notebooky  

s příslušenstvím“ 

Část B/ 

Předmětem této části zakázky je „Tablety, výukové 

stavebnice a příslušenství“  

Část C/ 

Předmětem této části zakázky je „Tablety, diagnostický    

nástroj a příslušenství“ 

 

Část D/ 

Předmětem této části zakázky je „Kompaktibilní tablety 

s předchozím SW“ 

 

Uchazeč může podat nabídku na realizaci jedné nebo více 

částí zakázky dle svého uvážení. Každá část zakázky bude 
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hodnocena samostatně. Celou zakázku tak může realizovat 

jeden uchazeč nebo více různých uchazečů. Ucelená 

nabídka je přínosem, bude rozhodná při shodě výše 

nabídkových cen ve prospěch uchazeče se zájmem o celou 

zakázku.  

Předpokládaná orientační 

hodnota zakázky v Kč: 
Celková cena zakázky 

500 000,- Kč včetně DPH 

je rozdělena do jednotlivých částí následovně 

 

Část A/ 

130 000,- Kč včetně DPH 

 

Část B/  

130 000,- Kč včetně DPH 

 

Část C/  

90 000,- Kč včetně DPH 

 

Část D/ 

150 000,- Kč včetně DPH 

 

Uvedené ceny jsou maximální možné. 

Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než 

39 999,- Kč včetně DPH. (33 332,50 Kč bez DPH) 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu - podle § 12 odst. 3 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. – podle § 

18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky: 

Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 

11.3.2019, 12.00 hod. Nabídky dodané po 

tomto termínu budou vyřazeny a nebudou 

dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován dne  

12.3.2019   a písemné oznámení o výsledku 

bude do 7 dnů doručeno všem uchazečům. 

 Smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne 

výběru dodavatele. 

 Zboží bude dodáno do sídla zadavatele do 20 

dnů od podpisu smlouvy. Nejzazším 

termínem pro dodání zboží je 25.4.2019 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné 

podobě na adresu zadavatele. 

Hodnotící kritéria: Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 

bodů. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá 

nejvyšší počet bodů. 
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Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah: 

Nabídková cena 100% (za toto kritérium lze získat max. 

100 bodů) 

Hodnotí se výše nabídkové ceny včetně DPH v Kč. 

Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena.   

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací 

dokumentace: 

Zadavatel požaduje prokázat: 

▪ Základní způsobilost 

– analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže 

účastník výběrového řízení formou čestného prohlášení, že 

není nezpůsobilým dodavatelem 

▪ Profesní způsobilost 

– analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže 

účastník výběrového řízení předložením výpisu z 

obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

– analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona 

prokáže účastník výběrového řízení předložením dokladu o 

oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové 

oprávnění vyžadují 

Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní 

způsobilosti dle § 74 odst. 1 - 3 zákona a profesní 

způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů dle části jedenácté, hlavy II 

zákona, ne staršího než 3 měsíce. 

Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání 

kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v 

rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části 

dvanácté zákona ne staršího než 1 rok. Tento certifikát 

nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatele v rozsahu v 

něm uvedených údajů 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z 

obchodního rejstříku musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 

Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

nebo v případě společné účasti dodavatelů bude 

postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, 

přičemž základní způsobilost může být prokázána formou 

čestného prohlášení. 

Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou 

předkládat v prosté kopii, v českém nebo slovenském 

jazyce. Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou 

kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být z 

výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při 

posuzování kvalifikace postupovat analogickým postupem, 
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jako dle zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění 
údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. 

 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 

zadavatele a dodavatele, názvy projektů a jejich registračními 

čísly a nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení.“. 

 

Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně svázány 

v jednom celku. Každé vyhotovení smlouvy bude dodáno 

v odděleném svazku. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 

 Vyplněný Krycí list nabídky k částem, kterých se 

uchazeč hodlá zúčastnit (viz. přílohy 3A, 3B ,3C a 3D 

této výzvy), který bude obsahovat 

 Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, 

DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní 

e-mail, telefon, webové stránky 

 Detailní obsah nabídky (množství, nabízené 

parametry a nabízená záruka) 

 Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně 

za každou položku zvlášť a celková cena. 

 Typové označení jednotlivých položek 

 Podepsaný návrh kupní smlouvy, kde bude 

specifikováno zboží, cena, záruka a záruční podmínky i 

další podpora, kterou uchazeč nabízí. 

Splněné požadavky na splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele dle této výzvy – pokud uchazeč 

podává nabídku na více částí zakázky, stačí doložit 

splnění požadavků pouze 1x. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, 

aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 

stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operačního 

programu, tj. do roku 2025. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání důvodu  

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po jednotlivých 

položkách dle krycího listu. 
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Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých 

korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba 

DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně 

DPH v Kč. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a 

skutečnost, že není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena 

nabídková cena). 

 

Obchodní podmínky 

Termín splatnosti dle domluvy se zákazníkem, po obdržení dotace. Fakturace proběhne na 

základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. Podrobné obchodní podmínky 

obsahuje závazný text smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé doručit písemně, to je v listinné podobě, 

datovými schránkami nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 výzvy v termínu 

nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vyžádané vysvětlení 

zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem známým dodavatelům v co nejkratším 

možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

 
Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele  
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických 

podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné. Zadavatel 

nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se nepřipouští.  

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena 

účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, nebo 

osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou 

osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené 

doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.  
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském 

jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do 

jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy 

(pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným 

razítkem).  

Přílohou č. 2 této výzvy je závazný text smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního 

vztahu s vybraným dodavatelem. Přílohy ke smlouvě, pokud jsou vyžádány i na jiném místě 

zadávací dokumentace, není povinné předkládat duplicitně u návrhu smlouvy v nabídce, 

ostatní přílohy se předkládají až při podpisu smluv mezi vybraným dodavatelem a 

zadavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy závazného textu smlouvy 

účastníkem v rámci přípravy smlouvy, která musí být součástí nabídky a který musí být 

podepsán osobou či osobami oprávněnými podepisovat za účastníka. Tento text smlouvy musí 

v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě.  

Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu smlouvy:  
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- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, včetně titulu, jména, příjmení 

a funkce osoby podepisující smlouvu za účastníka, nabídkovou cenu, bez možnosti 

upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.  

Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat 

nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka 

potvrzené u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude potvrzené statutárním 

orgánem účastníka dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku 

či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka, které stanoví celkový počet 

listů v nabídce. 
 

Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

a) krycí list, 

b) obsah nabídky, 

c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 

d) vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky, 

e) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

f) čestné prohlášení o počtu listů. 

Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník, 

který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), 

jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 

kvalifikaci. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce. 

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si 

vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje 

účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

V Hlušicích  dne   22. 2. 2019 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění     

Příloha č. 2 - Závazný text smlouvy 

Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D  - Vzor krycího listu nabídky 

Příloha č. 4 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 6 této výzvy 

       

         

 

………………………………     

 PaedDr. Vaňková Marcela 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění 

Část A/ 

Předmětem této části zakázky je „Konvertibilní notebooky  s příslušenstvím“ 

Konvertibilní notebooky s příslušenstvím 

SADA MUSÍ OBSAHOVAT: 

10 ks konvertibilních zařízení 

Minimální požadované parametry: 

Dotykový displej IPS 11,6“ s rozlišením FHD, procesor s výkonem 1800 bodů dle www.cpubenchmark.net, 

operační paměť 4 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT 4.0, HD kamera, USB 3.0, voděodolná 

klávesnice, výdrž baterie deklarovaná výrobcem až 12 hodin. Součástí dodávky bude aktivní dotykové pero.   

Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Zadavatel požaduje 

tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností 

proškolení pedagogů na nový SW) 

 1 ks nabíjecí box 

Minimální požadované parametry: 

Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení nabízených konvertibilních zařízení. Zdroj s 

pasivním větráním, kabely pro nabíjení 10 zařízení. Bezpečnostní ochrana proti přepětí.  

 1 ks SW pro řízení výuky v učebně  

Minimální požadované parametry: 

SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování, křížovky, doplňovačky, 

zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na plochu žákovských zařízení, možnost sdílení 

obrazovky pedagoga žákům. Blokování – hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky, 

možnost zapnout x vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení 

přístupu na internet. Řízení výuky – pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění 

aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, hromadné instalace aplikací a nahrávání 

výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síty (intranet) bez závislosti na připojení k internetu. 

Trvalá licence. 

 DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT: 

 Instalaci SW 

V zařízeních bude nainstalován SW vhodný pro školy:  

Malování, režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, interaktivní geometrie a algebra, software pro práci s 

grafikou a fotografiemi a úpravu videí, software pro přehrávání videa a audia, kancelářský balík kompatibilní s 

Office 365, software pro tvorbu a úprava hudby 

http://www.cpubenchmark.net/
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Aplikace na interaktivní výuku Matematiky - výuková hra vhodná pro výuku matematiky, součástí aplikace bude 

minimálně 400 matematických úloh a rébusů, které pomáhají dětem s rozvojem matematických dovedností. 

Trvalá licence.  

Aplikace na interaktivní výuku Českého jazyka - soubor cvičení k procvičení gramatických jevů s následným 

procvičením, který zahrnuje učivo celé základní školy. Úlohy budou rozpracovány do jednotlivých kroků. 

Licence na 24 měsíců.  

Software pro výuku cizích jazyků, který umožňuje režimy: poslech, převedení textu na řeč, kontrola výslovnosti, 

sledování pokroku. Trvalá licence.  

 Výukové scénáře 

Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je popis výuky, vhodné 

metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí. 

 Dopravu, instalace a zaškolení  

Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů, ukázku 

hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve 

výuce. 

 Návštěva odborníka z praxe  

Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s 

využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové metodicky 

vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu 

projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora. 

 Záruka 24 měsíců 

Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení reklamace ve zrychleném 

režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního systému. 

  

Část B/  

Předmětem této části zakázky je „Tablety, výukové stavebnice a příslušenství“ 

Tablety, výukové stavebnice a příslušenství 

SADA MUSÍ OBSAHOVAT: 

10 ks tabletů 

Minimální požadované parametry: 

Dotykový displej LED 10,1“ s rozlišením HD, procesor s výkonem 1200 bodů dle www.cpubenchmark.net, 

operační paměť 2 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT, přední a zadní kamera, odnímatelná 

klávesnice s USB portem a touchpadem, výdrž baterie deklarovaná výrobcem až 10 hodin.  

http://www.cpubenchmark.net/
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Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Zadavatel požaduje 

tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností 

proškolení pedagogů na nový SW) 

 1 ks nabíjecí box s funkcí Wi-Fi hotspot 

Minimální požadované parametry: 

Mobilní základna pro bezpečné uložení a hromadné nabíjení nabízených tabletů, vhodná pro snadný přesun 

zařízení mezi třídami. Zdroj a kabely pro nabíjení 10 zařízení, ochrana proti přepětí, ventilátor řízený 

termostatem s možností nastavení spínací teploty včetně zvukové signalizace. LAN-Wifi-3G router modem 

s powerbankou pro jednoduché připojení k internetu. 

 1 ks SW pro řízení výuky v učebně  

Minimální požadované parametry: 

SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování, křížovky, doplňovačky, 

zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na plochu žákovských zařízení, možnost sdílení 

obrazovky pedagoga žákům. Blokování – hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky, 

možnost zapnout x vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení 

přístupu na internet. Řízení výuky – pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění 

aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, hromadné instalace aplikací a nahrávání 

výukových materiálů. Možnost provozu pouze na vnitřní síty (intranet) bez závislosti na připojení k internetu. 

Trvalá licence. 

 10 ks Set výukové stavebnice se senzory 

Minimální požadované parametry: 

Stavebnice v stohovatelném úložném boxu umožňujících konstruovat množství žákovských výrobků či pomůcek 

pro experimenty. Minimálně 160 dílků pro konstrukci robotů, autíček, převodů, pák, stojanů, kyvadel, 3D 

objektů aj. Součástí musí být metodické podklady pedagoga pro snadnou realizaci experimentů. SENZORY: IR 

optické čidlo, senzor napětí, senzor viditelného světla, vodotěsný senzor teploty, senzor vizualizace polohy 

v magnetickém poli Země, senzor detekce pohybu, zrychlení a polohy, ultrazvukový senzor vzdálenosti, senzor 

atmosférického tlaku, senzor relativní vlhkosti vzduchu, senzor pro detekci přítomnosti objektů, senzor vlhkosti 

půdy. AKTORY: displej 8x8 LED pro zobrazení hodnot, emoji a symbolů, servomotor 360° pro realizaci 

pohyblivých prvků stavebnice, bzučák pro akustickou zpětnou vazbu, tlačítko pro uživatele. 

Součástí musí být i softwarový nástroj pro měření veličin připojených senzorů s okamžitým vykreslením 

naměřených hodnot do grafu a možností exportu do Excelu. Možnost ukládání a sdílení vlastních programů 

a tvorby. Je požadovaná dostupnost minimálně 15 předpřipravených úloh. 

 1 ks Mobilní stojan pro uložení a přesun  

Minimální požadované parametry: 

Kovový stojan s horní odkládací policí a robustními kolečky navržený pro uložení 10 ks výukových stavebnic 

a nabíjecího boxu s uloženými tablety vhodný pro jednoduché přemístění mezi třídami.  

  

 



 

10 
 

DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT: 

 Instalaci SW 

V zařízeních bude nainstalován SW vhodný pro školy:  

 Malování, režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, interaktivní geometrie a algebra, software pro práci s 

grafikou a fotografiemi a úpravu videí, software pro přehrávání videa a audia, kancelářský balík kompatibilní s 

Office 365, software pro tvorbu a úprava hudby 

Výukové scénáře 

Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je popis výuky, vhodné 

metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí. 

 Dopravu, instalace a zaškolení  

Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů, ukázku 

hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve 

výuce. 

 Návštěva odborníka z praxe  

Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s 

využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové metodicky 

vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu 

projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora. 

 Záruka 24 měsíců 

Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení reklamace ve zrychleném 

režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního systému. 

  

Část C/ 

Předmětem této části zakázky je „Tablety, diagnostický    nástroj a příslušenství“ 

Tablety, diagnostický nástroj a příslušenství 

SADA MUSÍ OBSAHOVAT: 

10 ks tabletů 

Minimální požadované parametry: 

Dotykový displej IPS 10,1“ s rozlišením FHD, operační paměť 2 GB, uložiště 32 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, 

BT, přední a zadní kamera, GPS, G-sensor, micro USB, operační systém, kvalitní provedení vhodné pro MŠ.   

 1 ks nabíjecí box 

Minimální požadované parametry: 
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Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení nabízených konvertibilních zařízení. Zdroj s 

pasivním větráním, kabely pro nabíjení 10 zařízení. Bezpečnostní ochrana proti přepětí.  

 1 ks diagnostický nástroj určený pro posouzení školní zralosti dítěte 

Diagnostický nástroj vytvořený pedagogicko-psychologickou poradnou určený pro posouzení školní zralosti 

dítěte. Nástroj vyvinutý pro pedagogy MŠ, který  umožní posuzování úrovně v sedmi základních oblastech 

vývoje dítěte. 

1 ks Výuková sada  

Minimální požadované parametry: 

Výuková sada, která obsahuje: 

-       12 ks kvalitních dřevěných pomůcek vhodných pro rozvoj předškoláků: kostky, hlavolamy, geometrické 

tvary, barevné kamínky, počítadlo a podobně 

-       odborně vytvořené materiály obsahující 30 úkolů v pracovních listech a 20 úkolů v diagnostických listech 

zaměřené na oblasti: časová orientace, prostorová orientace, matematické myšlení, informatické myšlení, 

zrakové vnímání, grafomotorika  

-       tabletovou aplikaci, která nabízí až 150 vizuálních instrukcí, jak pracovat s nabízenými dřevěnými 

pomůckami a materiály. 

DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT: 

 Výukové scénáře 

Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Součástí je popis výuky, vhodné 

metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí. 

 Dopravu, instalace a zaškolení  

Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů, ukázku 

hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve 

výuce. 

 Návštěva odborníka z praxe  

Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s 

využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové metodicky 

vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu 

projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora. 

 Záruka 24 měsíců  Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení 

reklamace ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního systému. 
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Část D/ 

Předmětem této části zakázky je „Kompaktibilní tablety s předchozím SW“  

Tablety 

SADA MUSÍ OBSAHOVAT: 

20 ks tabletů 

Minimální požadované parametry: 

Dotykový displej LED 10,1“ s rozlišením HD, procesor s výkonem 1200 bodů dle www.cpubenchmark.net, 

operační paměť 2 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT, přední a zadní kamera, odnímatelná 

klávesnice s USB portem a touchpadem, výdrž baterie deklarovaná výrobcem až 10 hodin.  

Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény. Zadavatel požaduje 

tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností 

proškolení pedagogů na nový SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/
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Příloha č. 2 - Závazný text smlouvy 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:     Základní škola a mateřská škola, Hlušice 
Sídlo:  Hlušice 144, 503 56 Hlušice 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr., vložce 583 
Zastoupený:   PaedDr. Vaňková Marcela 
IČO:   75015692 
DIČ:   --------- 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 181563004/0300 

 
2. Dodavatel: 
Sídlo:  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném …………………………, v oddílu ……., vložce  …………. 
Zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsanou 
věc/dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodanou věc/dílo převzít a zaplatit 
dodavateli sjednanou cenu této věci/díla podle čl. III. smlouvy. 
 
2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikovanou věc/dílo: 
….…………………………………………………………………..,podrobná specifikace předmětu smlouvy 
je obsažena v nabídce prodávajícího ve výběrovém řízení včetně všech souvisejících služeb 
v rozsahu vyjmenovaném v příloze č. 1 – Nabídka.  
 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
1. Dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli dodat v termínu do:   25. 4. 2019 
 
2. Místem dodání předmětu smlouvy je Základní škola a mateřská škola, Hlušice 

 
III. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany sjednávají cenu věci/díla ve výši …………………. Kč bez DPH, …………………. Kč 
vč. DPH. 
 
2. Výše a sazba DPH je vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/díla). 
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3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 15 kalendářních 
dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/díla) a doručena objednateli. Cena bude splatná 
na účet dodavatele uvedený v této smlouvě. 
 
4. Doba splatnosti faktury se sjednává dle zákona od dne doručení objednateli nebo dle vzájemné 
domluvy smluvních stran. Povinnost zaplatit smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 
 
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační 
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele. 
 
6. Faktura musí též obsahovat identifikační údaje projektu a jeho číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011048, Škola hrou 2019 
 
7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti 
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

 
IV. 

Ostatní ujednání 
 
1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí věci/díla. 
 
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny za každý den prodlení při 
nedodržení závazku dodavatele dodat věc/dílo v termínu sjednaném v článku II. Smlouvy. 
 
3. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro splnění svých závazků z této smlouvy. 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto 
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv. 
 
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 
 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel. 
 
5. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Nabídka.  
 
V ………………dne ……….2019    V ………………dne   ……….2019 
 
Za objednatele:       Za dodavatele: 
 
 
 
......................................................     ...................................................... 
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Příloha č. 3 - Vzor krycího listu nabídky  

Krycí list nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky/služby  

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011048     Škola hrou 2019“ 

Údaje o účastníkovi výběrového řízení  

Obchodní firma nebo název  

(právnická osoba)  

Obchodní firma nebo jméno a příjmení  

(fyzická osoba)  

Sídlo  

(právnická osoba)  

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu  

(fyzická osoba)  

Korespondenční adresa:  

Právní forma  

IČO  

DIČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro  jednání ve věci nabídky  

 

V …………………………………………. dne ………………. 

Podpis                                                                                   ….......................................... 

Titul, jméno a příjmení 

funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení 
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Příloha č. 4 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 6 této výzvy 

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

účastníka výběrového řízení 

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen 

„zákon“) 

Čestně prohlašuji, že (doplnit název nebo obchodní firmu, sídlo a IČO účastníka výběrového řízení) 

jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „xxxx“ nejsme 

nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona. 

Jsme účastníkem výběrového řízení, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 

sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu: tento předpoklad 

splňujeme jak jako právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje výše uvedené podmínky jak tato právnická 

osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto 

právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené 

podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené 

podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele. 

V ....................... dne .............................2019 

Podpis                                                                                    ….......................................... 

Titul, jméno a příjmení 
funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení 


