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   Zastupující Základní Školu Tuchlovice     V Ústí nad Labem 14.8 2019 
   Na základě Plné moci 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v 

Základní škole Tuchlovice, okres Kladno -  

KONEKTIVITA A ZABEZPEČENÍ ŠKOLY" 
Veřejná zakázka na dodávky a služby zadávaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., O 

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) ve zjednodušeném podlimitním řízení  
s elektronickým podáním nabídek   

 
OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

5. Místo pro podání nabídky:  

Nabídky budou přijímány pouze elektronicky 

1. Zadavatel:  

Název                            Základní škola Tuchlovice, okres Kladno – příspěvková organizace 
Sídlo:                 Školní 277, 273 02 Tuchlovice 
IČ:                      71002235 
DIČ    CZ 71002235 
zastoupený:        Mgr. Jan Bejček, ředitel školy 
kontakt:                   Telefon:  (+420) 312 657 108, Mobil: (+420) 739 593 170 

                                    E-mail:   zs.tuchlovice@volny.cz  

2. Název zakázky: 
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Tuchlovice, 
 okres Kladno - KONEKTIVITA A ZABEZPEČENÍ ŠKOLY" 
3. Druh zakázky:  

Veřejná zakázka na dodávky a služby zadávaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) ve zjednodušeném podlimitním řízení s elektronickým 
podáním nabídek   

3. 1. Předpokládaný objem veřejné zakázky 

1 213 500 Kč bez DPH 

Z čehož -   Konektivita   1 163 500 Kč bez DPH 

  Zabezpečení školy       50 000 Kč bez DPH  

3. 2. Financování veřejné zakázky 
zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet Základní školy Tuchlovice s podporou z dotačního 
titulu IROP  Infrastruktura základních škol SVL 

 

3. 3. Uveřejnění Veřejné zakázky  
Profilu zadavatele obce Tuchlovice, zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy Tuchlovice, okres 
Kladno: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639 

4. Lhůta pro podání nabídky  
Lhůta pro doručení nabídek                  30.8 2019 v 09:15 hodin 
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.  
      

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639
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6. Předmět zakázky:  
Jedná se o kompletní pokrytí vnitřních prostor inteligentní Wi-Fi sítí a instalace zabezpečovacího systému 
školy dle Technické specifikace a VV: 
 

7. Kritéria hodnocení: 
Ekonomická výhodnost nabídky 
1. Nabídková cena v Kč bez DPH       váha 80%  
2.  Délka doby realizace v týdnech       váha 20% 
 

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: 

Viz Zadávací dokumentace 

8. Způsob jednání s účastníky:    

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení, bude probíhat elektronicky, 

primárně prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje. 

  

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Viz Zadávací dokumentace 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Dodavatel ocení všechny položky VV (příloha ZD), podrobně viz Zadávací dokumentace 

11. Doba a místo plnění zakázky:   
Místo plnění   
Obec Tuchlovice  - Základní škola Tuchlovice, okres Kladno  
Termín realizace: předpoklad: do konce roku 2019 
  

12. Požadavky na varianty nabídek:  

zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek 

 

13. Vysvětlení zadávacích podmínek:  
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 4 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu osoby 
pověřené zastupováním zadavatele ve věci zadávacího řízení: Ing. Alexandra Vrbová (kancelář) Havířská 
346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail:  alex.vrba@gmail.com  Tel: 737 262 684 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel do 2 pracovních  
dnů od obdržení žádosti prostřednictvím profilu zadavatele 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům potřebné informace k zadávací dokumentaci bez předchozí 
žádosti. 

 

14. Požadavky na prokázání kvalifikace: podrobně viz Zadávací dokumentace 

V souladu s §§ 74 a násl. Zákona 

 
15. Obchodní podmínky: viz samostatná příloha ZD -  vzor smlouvy 

16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:  
Nepožaduje se 

17. Ostatní informace:  
zadavatel požaduje záruky za kvalitu 24 měsíců na dodávky a 60 měsíců na IT služby  
  

mailto:alex.vrba@gmail.com
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18. Přílohy: 

Zadávací dokumentace – textová část 

Technická specifikace 

Standard konektivity škol  (IROP) 

Manuál ke způsobu ověření jednotlivých bodů standardu konektivity škol  (IROP) 

Výkazy Výměr   

Krycí list nabídky 

Vzor čestného prohlášení 

Návrh smlouvy – obchodní podmínky  

 
 
 

Tešíme se na Vaši úcast a prípadnou spolupráci. 

Dekujeme predem za podání nabídky.                                                         

Ing.Alexandra Vrbová. 

 
 


