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Technická specifikace a Výzva k podání nabídek 

 
Název zakázky: Školení „Výuka s technologiemi“ pro pedagogické 

pracovníky 
 

Předmět zakázky:  Předmětem zakázky jsou služby spočívající ve výkonu prezenční 
lektorské činnosti na semináři. Účastníky semináře budou pedagogičtí 
pracovníci Mendelova gymnázia. Tato školení spadají do realizace 
projektu s názvem „Učíme se učit s moderními technologiemi“ s reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006654. 

Datum vyhlášení zakázky: 13. 10. 2017 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Komenského 5, 746 01 Opava 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Petr Pavlíček 

Kontaktní osoba zadavatele:  Petr Pavlíček 
Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Ukončení lhůty pro podávání nabídek: 
20. 10. 2017, 12:00 hod.  

Místo podávání nabídek: 
Elektronicky na email: pavlicek@mgo.opava.cz 
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik doručení nabídky. 
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek.  

Popis předmětu zakázky: Předmětem plnění této zakázky jsou lektorské služby zaměřené na 
výuku dovedností pro využívání mobilního zařízení (tabletu) ve výuce. 
Specifikace jednotlivých požadavků na dodávku lektorských služeb je 
uvedeny v příloze č. 3 Specifikace předmětu dodávky 
Zájemce je oprávněn podat nejvýše jednu nabídku. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota této zakázky činí 390 000,- Kč 
vč. DPH, která je zároveň nejvyšší akceptovatelnou částkou. 

Typ zakázky Poptávkové řízení  
Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Zahájení dodávky služeb proběhne v období říjen/listopad 2017. 
Ukončení dodávky – červen 2019. 

Místa dodání/převzetí plnění: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem pro všechny části veřejné zakázky je 
celková nabídková cena vč. DPH. Nejlépe bude hodnocen takový 
uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH. 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ. Uchazeč prokáže splnění 
kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Příloha 
č.2 Čestné prohlášení 



 

-	2	-	

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 
telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK Přílohou č.1 Nabídka DVPP pro 
pedagogické pracovníky 

Povinnost uchovávat doklady 
a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě s vybraným dodavatelem bude uveden závazek dodavatele, 
že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po celou dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Dále bude ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem dodavatel 
zavázán povinností uchovávat veškeré dokumenty související s realizací 
projektů v souladu s právními předpisy ČR a Evropských společenství, 
nejméně však do roku 2025. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje tato další práva: 
a) nabídka bude podána v českém jazyce, 
b) zadavatel nepřipouští varianty nabídek, 
c) poptávkové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez udání 

důvodu uchazečům, nejpozději však do uzavření smlouvy, 
d) požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v 

jejich nabídkách, 
e) z důvodu archivace dokumentace o průběhu poptávkového 
řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými 
dokumenty prokazujícími kvalifikaci, 

f) odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že 
uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. 

Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Na základě písemné (včetně e-mailové) žádosti uchazeče, adresované 
kontaktní osobě uvedené shora v této Výzvě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

Petr Pavlíček 

13. 10. 2017 


