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Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon č. 137/2006 Sb.“) vás 

 

tímto vyzýváme k podání nabídky   
 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

 

 

 

 

1) Název zakázky 
 

„ Dodávka projektoru a objektivu“ 
 

 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektoru, objektivu a stropního držáku pro potřebu Kanceláře 

veřejného ochránce práv. Jedná se o dodávku 1 ks projektoru EPSON EB-Z8450WUNL, 1 ks širokoúhlého objektivu 

EPSON ELPLW04 a 1 ks stropního držáku EPSON ELPMB26.      

 

Uchazeč ve své nabídce uvede délku poskytnuté záruky na výrobky, a zda zajišťuje servisní služby na požadovanou 

techniku. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Termín splnění celé zakázky - do 30. 11. 2012. 

 

Místem plnění je Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. 

 

 

4) Způsob hodnocení nabídek 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle základního hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny vč. DPH. 
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5) Kvalifikační předpoklady 
 

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu dle ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb.  

Uchazeč doloží: 

Čestné prohlášení, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z jehož obsahu musí 

být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 

Sb. Prohlášení je možné doložit na formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace. 

 
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona č. 137/2006 Sb. 

Uchazeč doloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je – li v nich uchazeč zapsán,  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím  

     předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Uchazeč předloží kopie požadovaných dokladů.  

 

  

6) Způsob zpracování nabídkové ceny  
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena smluvní se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů 

(např. inflace) po dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.  

 

Požadavek na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

- cena za projektor, 

- cena za objektiv, 

- cena za stropní držák, 

vždy v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena za jednotlivou položku dodávky vč. DPH.  

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem 

pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. 

 

Výši nabídkové ceny, která je součástí nabídky, lze překročit pouze za podmínky: 

- dojde – li před (po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy) nebo v průběhu realizace zakázky 

ke změně sazeb DPH. 

 

ZÁVAZNÝ OBSAH NABÍDKY 

- identifikační údaje uchazeče, 

- doklady prokazující kvalifikační předpoklady, 

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu smlouvy budou 

uchazečem zapracovány veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, 

- cenová nabídka uchazeče.   

 

 

7) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat  
 

Nabídky uchazeči doručí poštou nebo osobně na adresu Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 

v uzavřené obálce, označené „VÝZVA – projektor – NEOTVÍRAT„, opatřené na uzávěře razítkem, podpisem 

uchazeče, příp. jiným znakem. Nabídka v listinné podobě musí být zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč 

v jednom vyhotovení. Nabídka a veškerá prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto 

úkony činit.  

  

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 13. 11. 2012 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za 

okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

 

 

8) Zadávací lhůta a kontaktní osoba 
 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 kalendářních dnů. 
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Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Rudolf Kuda, tel. 542 542 453, e-mail 

rudolf.kuda@ochrance.cz a ve věcech odborné problematiky Ing. Josef Svoboda tel. 542 542 444, e-mail 

josef.svoboda@ochrance.cz.  

 

 

9) Práva zadavatele 

 

 zadavatel nepřipouští variantní řešení 

 smluvní podmínky navrhuje uchazeč a budou předmětem dalšího jednání  

 zadavatel si vyhrazuje právo:  

              -      na změnu zadávacích podmínek výzvy 

- nevracet uchazečům podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

- vybrat více uchazečů, uzavřít smlouvu na dílčí plnění, nevybrat žádného uchazeče, nabídky uchazečů 

odmítnout 

- výzvu zrušit  

 

 

10) Identifikační údaje zadavatele 
 

Název:  Kancelář veřejného ochránce práv 

Sídlo:    Údolní 39, 602 00 Brno 

Právní forma: organizační složka státu 

IČ:  70836981 

 

 

Brno 06. 11. 2012 
 
 

                                                                                                                 

 

                                                                                                               JUDr. Pavel Pořízek 

                                                                                                                         vedoucí    

                                                                                                   Kanceláře veřejného ochránce práv 
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