FORM – Výběrové řízení – Jazyková laboratoř GOAML
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Ruská 355/7
353 01 Mariánské Lázně

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Zakázka je zadána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky
musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.
Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN: )https://fen.cz/#/,
kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou
databázi napojen.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na
výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel.
538 702 719.

1) Název zakázky
„Jazyková laboratoř GOAML“
2) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, klasifikace předmětu veřejné zakázky a druh veřejné zakázky
Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00004365
Druh veřejné zakázky: Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je:

Gymnázium a obchodní
akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
Ruská 355/7
353 01 Mariánské Lázně

Telefon: +420 354 624 167
E-mail: goaml@goaml.cz
https://www.goaml.cz
IČ: 47723394
DIČ: CZ47723394

1 247 889 Kč bez DPH
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č.ú.: 8875340207/0100

Strana 1 z 7

FORM – Výběrové řízení – Jazyková laboratoř GOAML
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Ruská 355/7
353 01 Mariánské Lázně
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je stanovena ve výši pro:
-

ČÁST A - Jazyková laboratoř
ČÁST B - Virtuální realita

1 128 079 Kč bez DPH
119 810 Kč bez DP

3) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup vybavení jazykové laboratoře – učebny pro Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace.
Předmět veřejné zakázky je financován z projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2
v Karlovarském kraji“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823, který je realizován v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“).
Veřejná zakázky je rozdělena na 2 části (A, B):
ČÁST A – Jazyková laboratoř:
Předmětem plnění ČÁSTI A je dodání plně funkční, komplexně řešené jazykové laboratoře. Jedná se
o komplexní, poziční i efektivní rozmístění nábytku, technických zařízení, instalovaných dle ergonomických pravidel. Očekávané vybavení jazykové laboratoře:
- interaktivní displej včetně stojanu s elektrickým nastavením výšky a prezentační software
- technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku pro 16 žáků a 1 učitele
- technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům (Homework)
- školní nábytek pro 16 žáků a 1 učitele včetně instalace nábytku
dle podrobné specifikace, která tvoří přílohu č. 3A této zadávací dokumentace.
Součástí dodávky bude:
- zaškolení pro vyučující
- kompletace a instalace zařízení a jeho uvedení do provozu, včetně zapojení do počítačové sítě
školy
- doprava do místa plnění
ČÁST B – Virtuální realita:
Předmětem plnění ČÁSTI B a je nákup zařízení pro virtuální realitu:
- software pro virtuální realitu
- virtuální brýle 9 ks
dle podrobné specifikace, která tvoří přílohu č. 3B této zadávací dokumentace.
U veškerých dodávek se musí jednat o nové výrobky, nerepasované ani nijak použité.
Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se
myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části.
Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část a
Specifických pravidel pro výzvu Implementace krajských akčních plánů II v aktuálním znění. Odkaz na
příslušnou výzvu, kde jsou ke stažení výše uvedená pravidla:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii.htm
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4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: v dubnu 2021
Doba dodání (tj. předání kompletní dodávky včetně dokladové části a případného zaškolení a zprovoznění) pro:
ČÁST A – Jazyková laboratoř je do 31. 08. 2021.
ČÁST B – Virtuální realita je do 30. 06. 2021.
Zadavatel si vyhrazuje dle § 100 ZZVZ možnost změny závazku v termínu plnění veřejné zakázky tak,
že pokud bude odstávka výroby u některých dodávek v souvislosti s koronavirovou pandemií, případně
nebude možný kvůli koronavirové pandemii vstup do objektu školy, může být lhůta pro předání dotčené
části dodávky prodloužena o dobu, po kterou bude trvat tato odstávka výroby nebo uzavření objektu
školy.
Místem dodání je sídlo zadavatele: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková
organizace, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně.

5) Obchodní podmínky
Přílohou č. 4A a č.4B této zadávací dokumentace jsou vzorové podoby smluv, které budou sloužit k
uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem pro konkrétní část. Pro každou část bude uzavřená samostatná smlouva. Pro každou část bude v nabídce předložen samostatný příslušný
návrh smlouvy.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
- doplnění identifikačních údajů účastníka a finančních částek smluvní ceny bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. Místa pro doplnění návrhů smluv jsou vyznačena žlutým podbarvením.
Uzavření smlouvy je závislé na přidělení dotace z OPVVV. V případě nepřidělení dotace bude zadavatel
postupovat v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu *.doc.

6)Pravidla pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v rámci každé části veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny
včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny pro:
-

ČÁST A - Jazyková laboratoř
ČÁST B - Virtuální realita
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Dále pak zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny pro
položky:
ČÁST A – Jazyková laboratoř:
Interaktivní displej
Audio matice pro intercom
ČÁST B – Virtuální realita:
Software pro virtuální realitu

133 100 Kč včetně DPH (cena za 1 ks)
54 500 Kč včetně DPH (cena za 1 ks)
39 990 Kč včetně DPH (cena 1 licence)

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny za část nebo i za výše vyjmenované položky je důvodem pro vyloučení účastníka výběrového řízení.

7)Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A)

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve
stanoveném rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle bodu a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle bodu a)
splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle bodu a) splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost dle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74
odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
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předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad prokazující profesní způsobilost podle §77 odst. 1 ZZVZ bude doložen v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.
Výpis z veřejného seznamu je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

8) Další povinné součásti nabídky
Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce:
a) předložil doplněné přílohy č. 3A, 3B- v rozsahu podle počtu částí, na něž podává nabídku, kde
specifikuje konkrétní dodávky,
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit,
c) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložil, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

9) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena jednotlivých částí bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny za jednotlivé části:
1. Nabídková cena jednotlivých částí veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez
DPH) a celková nabídková cena jednotlivých částí veřejné zakázky včetně DPH.
2. Náklady jednotlivých částí zakázky ve formě cenových nabídek zpracovaných v členění dle příloh
č. 5A a 5B zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Nabídková cena v sobě obsahuje i náklady na případné zaškolení pro vyučující, kompletaci zařízení a
jeho uvedení do provozu a náklady na dopravu do místa plnění.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.
Upozorňujeme účastníky, aby při uvádění ceny (na profilu zadavatele E-ZAK i v nabídce) zadávali nabídkovou cenu obezřetně a správně tzn. dbali zejména toho, aby nabídková cena byla
uvedena včetně DPH a byla zapsána ve stejném formátu jako v nabídce tj. uvedení i případných
haléřových částek, bez zaokrouhlování. Uvedení rozdílné nabídkové ceny může být důvodem k
vyloučení účastníka.
Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovené maximální nabídkové ceny pro
jednotlivé části A a B a uvedené položky u části A a u části B.

10) Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doporučení žádosti
podle předchozího odstavce.
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11) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 06. 04. 2021 do 08:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

12) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Prohlídka místa plnění pro ČÁST A – Jazyková laboratoř (prostory určené pro jazykovou laboratoř
včetně míst pro připojení ke stávající elektrické i datové síti) je stanoven na 18. 3. 2021 od 09:00 – 10:00
hodin.
Zadavatel nabízí možnost využití modelu 3D virtuální prohlídky školy, kde se jedná o učebnu v 1. patře
označenu jako místnost 120.
Odkaz: https://my.matterport.com/show/?ref=em&m=8ikwNEtVkio&sr=-2.76,-.97&ss=180
Pro ČÁST B – Virtuální realita zadavatel nerealizuje vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Jitka Bělohoubková, 739 322 343
a ve věcech odborné problematiky Mgr. Klára Tesařová, 739 322 341.

13) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Elektronickou nabídku lze podat na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Účastník předkládá pouze
jednu nabídku, souhrnně pro obě části. V této nabídce uvede, na které části je nabídka podána a předloží
veškeré doklady pro tyto části požadované. Pokud jsou některé doklady totožné pro obě částí, předkládá
je účastník v nabídce pouze jednou.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
- Obsah nabídky s vyznačením konkrétní(ch) části(í) veřejné zakázky, na kterou je nabídka
podávána.
- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
- Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – příloha č. 2 zadávací dokumentace, případně kopie dokladů vztahující se k prokázání kvalifikace).
- Technická specifikace na část(i), na kterou(é) účastník podává nabídku (dle přílohy č.3A – 3B).
- Návrh(y) smlouvy(smluv) (přílohy č. 4A – 4B).
- Cenová(é) nabídka(y) (přílohy č. 5A – 5B).
- Uvedení případných poddodavatelů nebo v případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
- Katalogový list nabízeného výrobku a další přílohy k doplnění nabídky.

14) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
-

Zadavatel připouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.
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15) Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
Zadavatel v rámci odpovědného veřejného zadávání dělí zakázku na části, a to z důvodu předpokládané
vyšší účasti malých a středních podniků a tím též rozšíření soutěže (účasti více dodavatelů) a z toho plynoucích pozitivních sociálních dopadů díky snižování nezaměstnanosti, zvýšení konkurence s případným
dopadem na výši vysoutěžených cen při zachování stejné kvality plnění.
Vzhledem ke specifičnosti předmětů dodání nejsou relevantní žádné další opatření odpovědného zadávání.

16) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník
- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí
z uzavřené smlouvy třetí osobě
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se
považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení veřejné zakázky, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- zrušit výběrové řízení. Odůvodnění postupu zadavatele bude v takovém případě uvedeno v
oznámení o zrušení výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení nemají právo na náhradu nákladů vztahující se k účasti ve výběrovém řízení.
- zrušit výběrové řízení v případě, když zadavatel neobdrží dotaci
- na součinnost vybraného dodavatele při veřejnoprávní kontrole.

17) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně
příspěvková organizace
47723394

Mariánské Lázně 12. 03. 2021
Mgr. Klára Tesařová
statutární zástupce školy

Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
3A) Technická specifikace části A
3B) Technická specifikace části B
4A) Návrh smlouvy části A
4B) Návrh smlouvy části B
5A) Cenová nabídka části A
5B) Cenová nabídka části B
6A) Krycí list nabídky části A
6B) Krycí list nabídky části B
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