
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 
 

Zadavatel:      Mateřská škola Vizovice, okres Zlín 
Sídlo:              763 12 Vizovice, Palackého nám. 888 
IČ:                   70886229 
Akce :             Interaktivní sestava do MŠ Vizovice 
 
Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a 
vyzývá uchazeče k předložení nabídek. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není 
zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné 
pojmy, jde jen o podpůrný krok. 
Zadavatel činí tuto výzvu vůči všem potencionálním dodavatelům prostřednictvím svých 
webových stránek, na nichž uveřejňuje tuto výzvu a všechny její přílohy. 
 
Zadavatel postupuje podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města 
Vizovice ze dne 22.7.2019. 
 

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

1.1 Název akce 
Interaktivní sestava do MŠ Vizovice 
 

1.2 Stručný textový popis zakázky 

Předmětem zakázky je dodávka interaktivní techniky 
do MŠ Vizovice dle požadavků technické specifikace. 
Předmětem dodávky je i instalace a proškolení 
pedagogických zaměstnanců.  
Přesná specifikace veřejné zakázky je uvedena 
v příloze č. 4 –Technická specifikace, která je 
součástí této výzvy. 

1.3 Typ veřejné zakázky 
Zakázka na dodávky – zakázka malého rozsahu mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek  

1.4 Místo realizace akce  
Budova mateřské školy, Vizovice, Palackého nám. 
888 

1.5 Předpokládané termíny plnění Termín dodávky:  do 10. 2. 2023  

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

2.1 Název zadavatele Mateřská škola Vizovice, okres Zlín 

2.2 Sídlo 763 12 Vizovice, Palackého nám. 888 

2.3 IČ/DIČ 70886229 

2.4 Osoby oprávněné jednat za 
zadavatele  

Mgr. Ivana Petrů 

2.5 Kontaktní osoba ve věci 
výběrového řízení 

Mgr. Ivana Petrů 

3. VYHRAZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 



3.1. Informace o vyhrazení 
veřejné zakázky 

Zadavatel v souladu s § 38 stanoví, že se tohoto 
zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel 
zaměstnávající na chráněných pracovních místech dle 
zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých 
zaměstnanců.  

Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných 
pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu 
zaměstnanců podle předchozího odstavce , musí být 
uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu 
práce České republiky; rozhodným je průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí 
předcházející zahájení zadávacího řízení, tj. III. 
čtvrtletí 2022.  

Splnění těchto podmínek   není možné prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v 
zadávacím řízení prokazuje splnění podmínek každý 
účastník zadávacího řízení samostatně. 

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY 

4.1 Datum, hodina 28. 11. 2022, 12. 00 hodin 

4.2 Adresa pro podání nabídky 
Mateřská škola Vizovice, okres Zlín 763 12 Vizovice, 
Palackého nám. 888 

4.3 Jiné upřesňující údaje 
Nabídku je možné podat poštou nebo osobně 
v pracovní dny na výše uvedenou adresu.  

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

5.1 Základní způsobilost 

Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení, podle vzoru, který 
je nedílnou součástí zadávací dokumentace.  

5.2 Profesní způsobilost  

 
Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti výpis z obchodního rejstříku a 
živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro činnost: Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
 

6. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

Ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel bude nabídky hodnotit podle nejnižší 
nabídkové ceny v Kč včetně DPH.  

7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 



Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele vysvětlení k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny  před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu e-mail: skola@msvizovice.cz. 

Bude-li žádost o vysvětlení učiněna elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky 
stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem. Dodatečné informace může 
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

Poskytování vysvětlení 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek doručené ve stanovené lhůtě 
zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Toto vysvětlení, včetně přesného znění 
žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, nebo zájemcům, kteří byli k podání 
nabídky vyzváni a to buď písemně či elektronicky (prostřednictvím www stránek).  

Změna zadávacích podmínek 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena písemnou formou 
nejpozději do 4 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 
 

8. DALŠÍ POŽADAVKY 

Zadavatel požaduje fakturaci v režimu náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb. (tj. dodavatelem musí být společnost, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců 

se zdravotním postižením, a která uzavřela s Úřadem práce dohodu o uznání za zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce). 

Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze 
strany zadavatele.  

Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce. 

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 vyhotovení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této 
výzvy k podání nabídky. 
 
Uchazeč předloží nabídku v tomto členění: 

- Krycí list – dle vzoru 
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – dle vzoru 
- Oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění/výpis z obchodního rejstříku příp. 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů) 
- Podepsaný návrh kupní smlouvy (včetně přílohy Technická specifikace, kterou 

vypracuje dle technické specifikace a plně v souladu s touto technickou specifikací, 
která je přílohou této výzvy) 
 
 

mailto:skola@msvizovice.cz


 
 
Příloha č. 1 – krycí list 
Příloha č. 2 –  2x čestné prohlášení 
Příloha č. 3 – návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 4 – technická specifikace  
 
 
Ve Vizovicích dne 18. 11. 2022 
                                                                                                             
 
 

   za zadavatele: 
   

                                                                               Mgr. Ivana Petrů 
ředitelka Mateřské školy Vizovice, okres Zlín 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 
Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel 
vynaloží v souvislosti s podáním nabídky. 
 


