
 

Název veřejné zakázky: 

Zařízení odborné učebny elektrotechnických měření 

Zadávací dokumentace 
1. Vymezení veřejné zakázky a její specifikace 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronických přístrojů a součástí pro zařízení 
odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření pro inovovanou výuku a 
volnočasové aktivity cílové skupiny. Obsahem dodávky jsou elektronické přístroje a pomůcky 
pro zařízení odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření. Přesná technická 
specifikace předmětu plnění:  
1. Čítač radioaktivity ruční s možností připojení k PC přes USB    1 Ks 

2. Digitální otáčkoměr laserový ruční (cca do 100000 ot/min)    1 Ks 

3. Solární panely 5, 10, 20 a 50 W /12V (sada)      1 ks 

4. Digitální multimetr Typ I. - 3,5 místný display, měří U,I,R,C,f,t, test diod a tranz., přesnost 

aspoň 0,5 %, otočný přepínač        25 Ks 

5. Digitální multimetr Typ II. - 4,5 místný display + pomocný + bargraf, měří U,I,R,C,f,t, test 

diod a tranz., přesnost aspoň 0,05 % + 3 dgt, auto změna rozsahu, paměťové fce MAX, 

MIN, HOLD          3 Ks 

6. generátor funkcí, TTL,CMOS, f do 3 Mhz, (plynulá změna střídy, DC offsetu, f), 

modulace f, zabudovaný čítač 6 míst, zkreslení sin THD 1%    5 Ks 

7. Osciloskop analogový, do 20 MHz dvoukanál, citlivost až 1 mV/d, č. základna až 0,2 

mikrosekund, časová lupa 10x, přesnost < 3%, přísl. 2x osc.vysokoohmová sonda 10:1

            2 Ks 

8. Osciloskop, do 20 MHz dvoukanál, citlivost až 1 mV/d, č. základna až 0,2 mikrosekund, 

časová lupa 10x, přesnost < 3%, přísl. 2x osc.vysokoohmová sonda 10:1  

            3 Ks 

9. Osciloskop digitální, do 100 MHz, 2 kanály, vzorkovací rychlost 2 GSa/s v real. čase, 

délka záznamu 10 Mbodů, vert. Citl. 2mV, čas. Zákl. až 5 ns/d, FFT analýza průběhu, 

display aspoň 5,7", průvodce tester sond, komunikace s PC přes USB + software, přísl. 

2x osc.vysokoohmová sonda 10:1       2 Ks 

10. vodiče koax BNC-BNC, 1 m        10 Ks 

11. vodiče koax BNC-banánek, 1 m        14 Ks 

12. vodiče červený 25cm, silikon. Izolace, 4 mm      20 Ks 

13. vodiče modrý 25cm, silikon. Izolace, 4 mm      20 Ks 

14. vodiče žlutý 25cm, silikon. Izolace, 4 mm      20 Ks 

15. vodiče červený 50cm, silikon. Izolace, 4 mm      15 Ks 

 
Dodávka bude realizována nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 198 000 Kč bez DPH a představuje zároveň 

maximální možnou výši nabídkové ceny zakázky a je stanovena jako cena obvyklá.  

  



 

Místo plnění zakázky 

Místem plnění zakázky je: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická  

Božetěchova 755/3 

779 00, Olomouc 

 

2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložením následujících 

dokladů.  

Základní kvalifikační předpoklady 

čestné prohlášení (viz vzor – příloha č. 2), které musí být podepsáno oprávněnou osobou 

uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 

má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V případě podpisu jinou 

osobou musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje 

splnění kvalifikace 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Postačí předložit kopii dokladu ne starší než 90 

kalendářních dnů. Doklad bude předložen v českém jazyce. Jedná-li se o cizojazyčný 

dokument, je nutné jej doplnit úředně ověřeným překladem do českého jazyka 

(povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu nebo ověřené 

kopie dokladu před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který 

odpovídá předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci. Postačí předložit kopii dokladu. Doklad bude předložen v českém 

jazyce. Jedná-li se o cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit úředně ověřeným 

překladem do českého jazyka (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na 

doklady ve slovenském jazyce). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení 

originálu nebo ověřené kopie dokladu před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem 

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních 

kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího 

než 3 měsíce. 

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci 

systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje 

prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. 

Nabídky uchazečů, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, budou vyřazeny. 

  



 

 

3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Nabídka musí obsahovat: 

 obsah nabídky 

 vyplněný krycí list nabídky ve všech položkách a podepsaný oprávněnou osobou 

uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) – viz příloha č. 1 

 prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle předcházející kapitoly 2. 

 doplněná kupní smlouva, podepsaná oprávněnou osobou uchazeče (dle výpisu 

z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán) - viz příloha č. 3 

 

4. Hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena v Kč včetně DPH  

 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“ a bude obsahovat veškeré 

náklady Bude zpracována dle požadovaných položek, a uvedena celková cena bez DPH, 

včetně DPH, hodnota DPH. 

 

6. Obchodní podmínky 

Jsou vymezeny formou kupní smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha 

číslo 3). Uchazeč předloží doplněnou kupní smlouvu podepsanou oprávněnou osobou 

uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Uchazeč do kupní smlouvy doplní 

nevyplněné údaje. Zadavatel připouští pouze následující úpravy smlouvy: 

 doplnění identifikačních údajů uchazeče 

 doplnění celkové ceny za dílo v členění: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH 

Další podmínky zadavatele 
Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky „Výzvy pro podání 

nabídky“ z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. Nabídky 

uchazečů, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, budou vyřazeny. Nabídky podané uchazeči 

zůstávají vlastnictvím zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo 

doplnit podmínky „Výzvy pro podání nabídky“, právo zrušit veřejnou zakázku, omezit rozsah 

předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů 

nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, předložena v tištěné formě v 1 vyhotovení (1 

originál), stránky budou číslované. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče 

(dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán) a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. 

Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou 

s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. 

  



 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

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

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do termínu uzavření smlouvy s uchazečem 

s nejvýhodnější nabídkou. 

Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na adrese zadavatele: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 755/3, 779 

00, Olomouc, v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. v pracovních dnech. Nabídka bude mít 

očíslované stránky, bude pevně svázána  a uzavřena v řádně označené obálce 

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Zařízení odborné učebny Fyzikálních a 

elektrotechnických měření“ 

„EU peníze školám“ 

Obsah nabídky:  

1. Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení dodavatele 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  

4. Specifikace předmětu zakázky 

5. Kalkulace nabídkové ceny 

6. Návrh smlouvy 

 

7. Podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí: 29.5.2014 ve 12:00 

 

8. Identifikační údaje a adresa zadavatele 

 

Název zadavatele:  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Sídlo:                 Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Právní forma:       příspěvková organizace Olomouckého kraje  

Zastoupený:         PaedDr. Jířím Michalem, ředitelem školy 

IČO:                       00844012 

 

Kontaktní osoba:  Ing. Milan Henkl, zástupce ředitele školy 

   E-mail:  henkl@spseol.cz 

Telefon: 585208142 

 

V Olomouci dne 16.5.2014 

 



 

Příloha č.1 
 

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Zařízení odborné učebny elektrotechnických měření.“ 
 

UCHAZEČ  
(obchodní firma nebo název) 

 

 
Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 
 

 

Právní forma 
 

 

Identifikační číslo osoby 
 

 

Daňové identifikační číslo  

Kontaktní osoba  

Tel.  E-mail  

 

 
CENA 
BEZ DPH 

DPH 
CENA VČETNĚ 
DPH 

 

Celková nabídková cena v Kč    

 
 
 
 
V………………..………., dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
   …….………………………………………. 
 
        Razítko a podpis uchazeče 
 



 

Příloha č.2 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

základní kvalifikační předpoklady 
 
Prohlašuji tímto čestně, že: 

 členové statutárního orgánu uchazeče nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
příjímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu 

 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestního činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle § 49 obchodního zákoníku, 

 vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů 

 uchazeč není v likvidaci 

 uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče 

 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče 

 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště uchazeče 

 uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů 

 uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 
 

 
Datum..................................................... 
…………………………………………………… 



 

Příloha č.3 
 
 
 

Kupní smlouva 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    
 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Sídlo:                 Božetěchova 755/3, 779 00, Olomouc 

Právní forma:       příspěvková organizace Olomouckého kraje  

Zastoupený:         PaedDr. Jiřím Michalem, ředitelem školy 

IČO:                       00844012 

Kontaktní osoba:  Ing. Milan Henkl, zástupce ředitele školy 

   E-mail:  henkl@spseol.cz 

Telefon: 585208145 

 (dále jen „kupující“) 
na straně jedné 
a 
 

 

Prodávající:        .................................................................... 
    
sídlo:     
IČO:               
zastoupený:    
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
kontaktní osoba:    

(dále jen „prodávající“)  
na straně druhé  
 
 
uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku tuto smlouvu: 
 
  



 

Preambule 

V rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Registrační 

číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0009, Název projektu Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ a v souladu s Pravidly Rady Olomouckého 

kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Olomouckého kraje a příspěvkových 

organizací zřizovaných Olomouckým krajem, vyhlásil objednatel veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávku „Zařízení odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření“ 

Nabídka prodávajícího splnila podmínky zadávacího řízení a byla vybrána jako nejvhodnější.  

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem kupní smlouvy je dodávka elektronických přístrojů a součástí pro zařízení 

odborné učebny elektrotechnických měření pro inovovanou výuku a volnočasové aktivity 

cílové skupiny. Obsahem dodávky jsou elektronické přístroje a pomůcky pro zařízení 

odborné učebny Fyzikálních a elektrotechnických měření. Přesná technická specifikace 

předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, případně 

v technické specifikaci předložené prodávajícím. 

 

 

II. Dodací podmínky 

 

1. Prodávající je povinen dodat požadované vybavení, a to v dodací lhůtě 14 dnů od data 

podepsání kupní smlouvy na adresu sídla kupujícího.  

2. Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním povinností dle odst. 1, je povinen 

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý započatý den 

prodlení.  

3. Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 7 dní před zamýšleným datem dodání o tom, 

že hodlá předat předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou 

součinnost.  

4. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem 

převzetí vybavení.  

 

 

III. Cena a platební podmínky 

 

 Uvedená cena je konečná – nejvýše přípustná. Prodávající není oprávněn účtovat 

žádné další částky v souvislosti s dodáním předmětu koupě. Kupující zaplatí kupní cenu na 

základě faktury vystavené prodávajícím. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy 

cena včetně DPH. Splatnost faktury je 14 dní od předání předmětu koupě. Při prodlení 

kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. Záloha nebude poskytnuta.   



 

IV. Záruka 
 

Záruční doba na požadované vybavení je 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí 

zboží kupujícím. Servis bude prováděn u kupujícího a to do dvou pracovních dnů od 

nahlášení závady. 

 
V. Ostatní ujednání   

 

1. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který obdržel podporu ze strukturálních fondů 

EU, je poskytovatel této podpory, oprávněn v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

poskytnuta.  

2. Dodavatel  se zavazuje: 

 a) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací dodávky a to do 31.12.2025: 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně Č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že 

legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta. 

 b) umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 

zejména ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, 

které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 

kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, 

Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

předpisů ČR a ES),  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 

s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 

nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

2. Prodávající umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  



 

 

3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 

běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 

zhotoviteli. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a 

jeden kupující 

6. Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí a že smlouva byla 

sepsána dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Olomouci dne …………........  

 

 

 

 

 

Za kupujícího:               Za prodávajícího: 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________

   

 


