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Oznámení výběrového řízení  

Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací podmínky“)  

 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č.137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MPZ) – 

zakázky  

malého rozsahu (ZMR).  

  

Zadavatel:   

Název zadavatele: Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní 

škola s.r.o.  

 Sídlo zadavatele:   Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim  

 IČ:   252 72 501, nejsme plátci DPH  

 Osoba oprávněná jednat:   Eduard Kropáček, jednatel  

 E-mail:   hotelovaskola@chrudim.cz    

 Telefon:   +420 777 788 890  

  

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:  

  

název zakázky:  

        „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních 

technologií “  

  

 Název projektu:    Digitalizujeme  

 Etapa projektu:                         I. etapa  (1. ETAPA: Stavební úpravy vedoucí k  

                                       zajištění bezbariérovosti školy a Vybavení nové učebny  

                                                                                        ICT technologiemi a zařízením) 

 Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583 
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Identifikační údaje zadavatele  

Název zadavatele: Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní 

škola s.r.o.  

 Sídlo zadavatele:   Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim  

 IČ:   252 72 501, nejsme plátci DOH  

 Osoba oprávněná jednat:   Eduard Kropáček, jednatel  

 E-mail:   hotelovaskola@chrudim.cz  

 Telefon:   + 420 777 788 890  

  

 

2) Název zakázky: „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních 

technologií “  

2. část veřejné zakázky  1.etapy projektu. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky stolového zařízení, informačních a komunikačních technologií dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Realizace veřejné zakázky bude 

spolufinancována ze zdrojů EU.  

 

3) Druh zakázky: jedná se o dodávku vybavení učebny.  

  

4) Lhůta pro podání nabídky:   

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25. 2. 2020 v 13:00 hodin. Všechny nabídky musí 

být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.  

  

5) Místo pro podání nabídky:  

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Bohemia - Hotelová škola   

a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o., Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim, 

v sekretariátu školy v pracovní dny od 08:00 do 14:00 hodin.  

  

6) Předmět zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je vybavení učebny stolovým a sedacím zařízením, tabulí  

a informačními a komunikačními technologiemi. Specifikace předmětu veřejné zakázky 

je v samostatné příloze – zadávací podmínky.  

 Součástí  všech  dodávek  musí  být  instalace  a  uvedení  do  provozu. 
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U všech dodaných zařízení musí být zajištěn záruční servis v ČR po dobu nejméně 2 let 

ode dne uvedení do provozu a pozáruční servis v ČR po dobu nejméně 5 let ode dne 

uvedení do provozu.  

Specifikace předmětu veřejné zakázky je v příloze č. 1 – zadávací podmínky.  

  

7) Kritéria hodnocení:  

Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky 

podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.  

  

8) Způsob jednání s účastníky:  

Prohlídka místa realizace bude zájemcům umožněna dne 10. 2. 2020 v 08:00 hodin, na 

adrese Palackého 47, 537 01 Chrudim.  

  

9) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Nabídka bude zpracována dle zadávacích podmínek. Nabídka bude zpracována v českém 

jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.  

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 

ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení 

tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany 

budou očíslovány.  

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

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude  

zřetelně označena nápisem:   

  

       „NEOTEVÍRAT – „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních 

technologií “  

  

  

  

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii (originál 

svazku musí být označen na titulní straně: „ORIGINÁL“, kopie nabídky jako „KOPIE“).  
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Uchazeč vloží do nabídky CD nebo DVD, na kterém bude naskenovaná celá nabídka 

(včetně kvalifikačních předpokladů a návrhu obchodní smlouvy) v elektronické podobě.  

  

 

10) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Předložit položkový rozpočet vypracovaný na základě přílohy č. 1  

Nabídka musí být vypracována v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a musí 

odpovídat strukturou a členěním položkovému rozpočtu.   

  

11) Doba a místo plnění zakázky:  

Zakázka bude realizována na adrese budovy školy:   Palackého 47, 537 01 Chrudim.  

Předpokládaný termín zahájení realizace dodávek:  deset dní po podpisu smlouvy.  

Předpokládaný termín dokončení dodávek:               28. 4. 2020  

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 

právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 

prodloužení zadávacího řízení.  

  

  

12) Vysvětlení zadávacích podmínek:  

Podkladem pro vypracování cenové nabídky jsou tyto zadávací podmínky a její přílohy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávacími 

podmínkami, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek, 

nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem 

uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací podmínky a zveřejní ji na profilu 

zadavatele, tam kde jsou umístěny zadávací podmínky. Změna bude provedena 

písemnou formou.  

  

  

Doplňující informace  

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny           

e- mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!). E-maily            
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budou zasílány na adresu hotelovaskola@chrudim.cz a v předmětu e-mailu bude            

uvedeno „Žádost o doplňující informace k veřejné zakázce „Vybudování nové učebny             

(ICT) informačních a komunikačních technologií “.  

   

Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny 

nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce 

zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do tří (3) pracovních dnů po 

doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce 

zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek 

nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky a zveřejní ji na profilu zadavatele, tam kde jsou 

umístěny zadávací podmínky.  

  

  

13) Požadavky na prokázání kvalifikace:  

Profesní kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele 

dle § 54 písm. a) a b) ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z 

jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační 

předpoklady požadované veřejným zadavatelem a to přesně:  

a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán;  

b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 

plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licence. Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může 

prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje 

prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.  

  

14) Obchodní podmínky:  

Dodavatel do své nabídky přiloží jako samostatnou přílohu závazný vzor obchodní 

smlouvy.  

  

 



6  
  

15) Závěrečná ustanovení:  

- Zadavatel může zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 84 ZVZ.  

- Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel 

nevrací.  

- Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v 

zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč 

může o veřejnou zakázku ucházet.  

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

- Zadávací lhůta běží do 25. 2. 2020.  

 

Jestliže se v ZD objeví konkrétní název výrobku, výrobců, apod. tak se jedná pouze o příklad 

možný. Dodavatel může dodat jiné rovnocenné řešení.  

  

V Chrudimi dne 6. 2. 2020  

  

  

  

            ……………………………………………..…  

                                   Eduard Kropáček                                                     
                                         jednatel   
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.  
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Příloha č. 1  
  

Zadávací dokumentace  

  

Rozpočet  

Cena bez DPH:  Kč 914.733,--  Cena s DPH:  Kč 1 106 827,--  

  

  

  

Učebna ICT v 1. patře školy, vybavení a specifikace:   
Položka   Počet   Specifikace   

Mobilní lavice se 

sklápěcí deskou.   

11 ks   -  

-  
  

Stříbrná ocelová konstrukce, dřevěná 

deska, dvoumístná, dekor: světlé dřevo 

Rozměr 720 x 1300 x 6500, šířka 1,3 m  

Pojízdná židle 

výškové stavitelná, 

PP sedák.   

23 ks    
(22 + 1)   

-  

-  

Moderní ergonomické řešení. Nastavitelná výška.  
Splňuje hygienické požadavky.    
Otočná židle, čtyřnohá ocelová kostra, plastový 

sedák, s pístem, certifikát EN 1729  

  -  22x vel. 5-7   440-570mm, 1x velikost pro učitele  

  -  
  

Barva sedáku:  červená/ vínová  

Katedra s 

uzamykatelnou 

zásuvkou.   

1 ks   -  Učitelské pracoviště s uzamykatelným prostorem 

pro uložení notebooku učitele a úložiště dat.  

Stříbrná ocelová konstrukce, dřevěná deska, 

dřevěná zásuvka na zámek, dekor: světlé dřevo  

  -  
  

Rozměr 760 x 1300x 680 mm  

Pylonová tabule na 

fixy.   

1 ks   -  

-  

Snadná údržba.   
Bílé provedení – na fixy  
Stříbrná pojízdná konstrukce, hliník, rozměr tabule  
300x100 cm, výška pylónů 2m  

  -  

  

Keramická plocha, magnetický povrch, odolnost 

proti poškrábání, odkládací police na fixy  

Mobilní skříň s 

napájením pro 

notebooky   

1 ks   -  

-  

Rychlé, bezpečné a ekonomické nabíjení všech.   
Prostor pro 22x notebook do velikosti 17 palců.  
Kovové provedení.  
Možnost nabíjet všechny notebooky najednou. 

Možnost uzamknutí skříně. Délka centrálního 

napájecího kabelu 3m a více.  
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  -  Musí disponovat pojezdem kvůli snadné 

manipulaci notebooků, finanční úspora – není 

nutnost elektrických rozvodů k žákovským 

pracovištím. Dále bude sloužit pro ukládání 

programovatelné stavebnice a tabletů.  

  

 

Tablety   5 ks   - Úhlopříčka 9,7 palce  
- Rozlišení 2048 x 1536  
- 4 jádrový procesor  
- Paměť 32GB a lepší  
- 2,4/5GHz wifi  
- Bluetooth  
- Hliníkové tělo  
- 3,5mm jack konektor  

Notebooky – žákovské 

(s myší, mikrofonem a 

sluchátky)   

22 ks   - Generace procesorů Coffee Lake/Ryzen a novější  
- Minimálně 4 fyzická jádra o frekvenci 2GHz a více  
- Podpora technologie Boost/Turbo pro přetaktování 

procesoru  
- 8GB DDR4 RAM a více  
- fullHD display  
- SSD disk o minimální kapacitě 240GB a více s připojením 

SATA/M.2  
- Alespoň 3 USB porty, z toho alespoň 2x USB3.0 a lepší  
- LAN konektor  
- HDMI konektor  
- Wi-fi ve standardu 802.11n/ac, Miracast kompatibilní  
- Grafická karta integrovaná v CPU  
- Součástí musí být předinstalovaný operační systém 

podporující kancelářský balík MS Office  
- Záruka alespoň 24 měsíců  
- Velikost notebooku 15,6“  

VČETNĚ  Mikrofonu, sluchátek  
  

- Uzavřená, dynamická sluchátka  
- Délka kabelu 2m  
- Rozsah 42 – 17 000 Hz  
- Akustický tlak 95 dB  
- Frekvenční rozsah 90 – 15 000 Hz  
- Hmotnost maximálně 55g  
- Mikrofon s potlačením šumu  
- Připojení 2x jack nebo USB  
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Notebook – učitelský    1 ks   - 8GB DDR3/DDR4 RAM a více  
- 256GB SSD disk a více  
- Úhlopříčka 13,3 palce  
- Integrovaná grafika v CPU  
- Rozlišení displaye 2560x1600 a s pokrytím barevného 

prostoru vyšším než je norma RGB  
- 2x USB port  
- Podpora rozhranní Thunderbolt  
- Kompletně hliníkové tělo  

 

Programovatelná 

stavebnice   

  

3 ks   - (stavebnice z barevných kostiček, která se propojí s aplikací 

a následně žáci složené ,,výtvory“ ze stavebnice mohou 

programovat)   
- Plastové kostičky, počet v balení stavebnice cca 800  - 900 

ks.  
- Interaktivní motor, senzory – min. dva  
- Ke složení 5 multifunkčních modelů (např. robot, vozítko)  
- Software/ aplikace ke stažení, podporující Windows 10 PCs, 

chytrá zařízení se systémem iOS, Android  

   

Wifi   3 ks   Bezdrátová wi-fi AP  
- Podpora 802.11n/ac  
- Rychlost v pásmu AC alespoň 1 300Mbps  
- Kompatibilita s SDN UniFi kontrolérem  
- Možnost montáže na strop  
- Podpora PoE napájení  

  

Dataprojektor   1 ks   - Fyzické obrazové rozlišení projektoru 1920x1200 (WUXGA)  
- HDMI + VGA připojení  
- USB konektor  
- 3,5mm audio jack  
- Wi-fi konektivita s možností přímého propojení k 

PC/tablet/smartphone (Windows, Android, iOS) + 

technologie MiraCast  
- Kontrast alespoň 15 000:1  
- Svítivost alespoň 3 600 ANSI  
- Životnost lampy alespoň 10 000 hodin  
- Dálkové ovládání  

Elektrické plátno   1 ks   - Instalace na zeď  
- Elektrický posuv plátna  
- Velikost alespoň 95“  
- Matná bílá projekční vrstva  
- Formát 16:10  
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Úložiště dat   1 ks   Datové úložiště NAS  
- Prostor pro 6x 3,5“ HDD a více  
- Alespoň 4jádrový x64 procesor o frekvenci 1,7GHz a vyšší  
- Alespoň 2x 1Gbit ethernet  
- Alespoň 1x 10Gbit ethernet  
- 4GB operační paměti DDR3/DDR4 s možností navýšení na 

8GB a více  
- 2x USB3.0 a více  
- Možnost rozšíření o SSD M.2, SFP  

+  Pevné disky pro NAS  
- Certifikace pro provoz v NAS systémech s garancí 24/7  
- Kapacita 6TB/ks a více  
- Záruka alespoň 36 měsíců  

Tiskárna - multifunkce   1 ks   -  Tisk, kopie, scany ve velkém množství.   

  -  Černý i barevný laserový tisk  

  -  Tisk, kopírování, skenování  

  -  2 procesorové řešení  

  -  Barevný dotykový display o úhlopříčce alespoň 10,1 palce  

  -  Alespoň 3GB paměti RAM  

  -  Pevný disk 250GB  

  -  Ethernet 1Gbit, Wifi b/g/n  

  -  2x zásobník na papír A4 o kapacitě 550 listů  

  -  Maximální kapacita papíru 2 300 listů A4 80g/m2  

  -  Rozlišení tisku 600 x 600 dpi a 1200 x 1200 dpi  

  -  Přímý tisk z USB  

  -  Nutná podpora pro integraci do programu uniFLOW pro 

jednotnou správu  

  -  

  

Čtečka čipových karet  

   

Celkem 14 položek.  

  

  

  

  

  

  

  

   


