ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

„DODÁVKA VÝPOČETNÍ
TECHNIKY“
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Identifikace zadavatele
Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

Dodávka výpočetní techniky

Základní škola a mateřská škola Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace
Název/obchodní firma:
14618575
IČ:
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná za zadavetele jednat: Mgr. Radomír Macháň
Mgr. Radomír Macháň
Kontaktní osoba:
581 650 151, 731 736 726
Telefon:
machan@stru.hranet.cz
E-mail:

Identifikace projektu
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/01.0037
Hledání nové cestičky k výuce matematiky

Vymezení předmětu zakázky
Zadávací řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka výpočetní techniky a softwarového vybavení
pro uskutečňování a pilotování projektových aktivit a dodávka serveru pro provoz
e-learningového systému, včetně konfigurace a implementace do informačního systému školy.
Zakázka v rámci projektu „Hledání nové cestičky k výuce matematiky“, reg. číslo
CZ.1.07/1.1.26/01.0037 je spolufinancována Evropských sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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Specifikace zakázky
Předmětem zakázky je dodávka:
32 ks - PC s operačním systémem a kancelářským softwarem včetně monitoru
a příslušenství
Minimální technické požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor a frekvence: dvoujádrový, min. 3 GHz
RAM: 4 GB DDR3
HDD: 500 GB
Grafická karta: 1GB
Optická mechanika: DVD-RW
Síťová karta: 10/100/1000 Mbps
Zvuková karta: integrovaná
Porty: 4 porty USB, min. 2 na přední stěně; 1 stereofonní mikrofonní vstup;
1 stereofonní sluchátkový výstup
Provedení: MicroTower
Příslušenství: optická myš, klávesnice, sluchátka s mikrofonem
Monitor: LCD, min 19”, 5 ms
Operační systém: MS Windows 7 Professional CZ
Kancelářský software: MS Office Standard 2010 EDU (CZ)
Záruka: 3 roky

4 ks - Notebook s operačním systémem a kancelářským softwarem včetně příslušenství
Minimální technické požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor a frekvence: dvoujádrový, min. 2,2 GHz
RAM: 4 GB DDR3
HDD: min. 640 GB
Grafická karta: 1GB vlastní paměti
Optická mechanika: DVD řady Super Multi
Display: min. 15,6“, matný
Klávesnice s numerickou částí
Komunikace: síťová karta - 10/100/1000 Mbps, WiFi, BlueTooth, Webová kamera
Audio: Integrované stereo reproduktory, integrovaný mikrofon
Rozhraní: USB (min. jedenkrát 3.0), HDMI, VGA, RJ-45, sluchátka, mikrofon, čtečka
paměťových karet
Příslušenství: brašna, bezdrátová myš, sluchátka s mikrofonem
Operační systém: MS Windows 7 Professional CZ
Kancelářský software: MS Office Standard 2010 EDU (CZ)
Vypalovací software: Nero
Záruka: 2 roky
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1 ks – Server včetně konfigurace OS a implementace do IS školy
Minimální technické požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor: 4 jádrový s podporou pro virtualizaci
RAM: 4 GB
HDD: 2 x 750 GB, řadič s podporou RAID min. 0 a 1
Optická mechanika: DVD/R/RW
VGA integrovaná
Provedení: Tower
OS: kompatibilní se současným řešením informačního systému školy - Linux,
virtualizační nástroj VmWare
Možnost rozšíření o další: CPU, RAM, HDD, podpory RAID 5
Záruka: 3 roky

1 ks – Zálohovací zařízení
Minimální technické požadavky:
•
•

Podpora RAID min. 0 a 1
HDD: 2 x 1 TB

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 585 750,- Kč bez DPH, tj. 702 900,- s DPH.
Celková cena za jeden samostatně funkční celek maximálně 39 900,- Kč s DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá maximální nabídkové ceně zakázky. V případě
překročení maximální nabídkové ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předmětem hodnocení je nabídková cena s DPH
(bez ohledu na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH).

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Doba a místo plnění zakázky (dodací podmínky)
Doba plnění (termín dodání): Dodavatel je povinen splnit zakázku do 20. dubna 2012 do
12:00 hodin.
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Místo plnění: Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace,
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice.

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky do sídla zadavatele končí 20. března 2012 ve 12:00 hodin. Veškeré
nabídky doručené a přijaté po uvedeném datu a hodině budou z výběrového řízení vyřazeny
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:
•
•
•

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
Samostatně DPH
Nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré finanční
náklady spojené s realizací zakázky. V případě překročení maximální nabídkové ceny bude
nabídka uchazeče z výběrového řízení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu zakázky, jehož vzor je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace.
Přílohou cenové nabídky na krycím listu bude konkrétní soupis dodávané techniky
s jednotkovými cenami za kus s DPH i bez DPH a popisem, ze kterého bude zřejmé, že
dodávané zboží splňuje požadované parametry zadání zakázky.
Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a předložena v písemné formě v 1 originále
a 1 prosté kopii.
Nabídka musí být zadavateli doručena v písemné formě v uzavřené obálce opatřené textem
„NEOTVÍRAT - Dodávka výpočetní techniky pro projekt Hledání nové cestičky k výuce
matematiky“ a s uvedením adresy zadavatele i dodavatele.
Jednotlivé listy musí být pevně svázány a zajištěny proti volné manipulaci s listy nabídky
(např. kroužková vazba). Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou
řadou. Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem uchazeče.
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Uchazeč musí v nabídce uvést kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
Nabídka včetně prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Uchazeč s ohledem na postup hodnocení nabídek závazně použije členění a pořadí dokumentů
specifikované v následujících bodech:
•
•
•
•
•
•
•

krycí list nabídky (viz. vzor příloha č. 1);
obsah nabídky, podrobný popis a specifikace nabízeného plnění;
dostupnost servisu a servisní podmínky;
doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační, profesní a technické kritéria;
čestná prohlášení (viz. vzor příloha č. 2);
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat;
ostatní relevantní informace tvořící nabídku.

Nabídka bude předložena nejpozději do 20.3.2012 do 12:00 hod. Nabídka bude doručena na
adresu zadavatele, rozhoduje termín fyzického doručení, nikoli odeslání.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací
dokumentace), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Hodnocení nabídek bude provedeno komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, dle
následujících kritérií:
• Nabídková cena s DPH s váhou 60%
• Technické parametry a kompatibilita se současným HW a SW vybavením zadavatele
s váhou 20%
• Záruka, dostupnost servisu a servisní podmínky s váhou 20%
Nabídková cena s DPH – jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou.
Technické parametry a kompatibilita se současným HW a SW vybavením zadavatele – jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka odpovídající požadavkům zadavatele na technickou
specifikaci, případně nabídka s technickými parametry vyššími a nabídka akceptující
požadavky nastavení a konfigurace umožňující bezproblémovou implementaci do IS školy.
Záruka, dostupnost servisu a servisní podmínky – nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče,
který nabídne nejdelší záruční doby, nejrychlejší zajištění bezplatného servisu od oznámení
závady (během záruční doby), nejrychlejší zajištění pozáručního servisu, zapůjčení
náhradního zařízení, a to až do skutečného odstranění závady.

Stránka 7 z 13

Platební podmínky
Fakturu za dodávku a provedenou práci zašle dodavatel po dodání zboží na adresu zadavatele,
který bude provádět úhradu.
Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, na faktuře musí být
uvedena specifikace projektu (název projektu a registrační číslo). V případě, že faktura
nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Splatnost faktury bude minimálně 14 dní od doručení daňového dokladu zadavateli
(odběrateli). Odběratel neposkytuje zálohu.
Zadavatel provede úhradu dohodnuté kupní ceny bankovním převodem po obdržení dílčích
faktur takto:
Úhrada 1. části ve výši ½ ceny plnění: do 30.4.2012
Úhrada 2. části ve výši ½ ceny plnění: do 31.7.2012

Podmínky, za kterých je možné změnit (překročit) výši
nabídkové ceny
Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění zakázky vymezené v zadávacích
podmínkách zadavatel nepřipouští.

Kvalifikační předpoklady uchazečů
Uchazeč splní kvalifikaci a prokáže splnění profesních a technických předpokladů, pokud
spolu s nabídkou předloží:
•
•
•
•

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (originál nebo ověřená kopie);
doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) a výpis z OR či jiný obdobný
doklad o právní subjektivitě (originál nebo ověřená kopie);
čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
(viz. vzor čestného prohlášení v příloze č. 2);
čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele (viz. vzor čestného prohlášení v příloze č. 2)

Stránka 8 z 13

•
•

statutárním orgánem podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
(viz. vzor čestného prohlášení v příloze č. 2)
seznam významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.

Obchodní a smluvní podmínky
•
•
•

•
•

•

•

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh
kupní smlouvy a to na celý předmět zakázky.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci. V opačném případě není
nabídka uchazeče úplná.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsán statutárním
orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem
jednání jménem uchazeče o veřejnou zakázku. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o veřejnou
zakázku. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení
zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy
a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
Uchazeč o veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků
zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního
zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen do návrhu smlouvy zapracovat následující ustanovení: „Dodavatel
souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou zakázkou a jejím
financováním bude uchovávat na jednom místě do konce roku 2025. Dále souhlasí
s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské
unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze strany kontrolních orgánů jako
k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že umožní přístup oprávněným osobám
k provedení kontrol dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 2025.
Těmito subjekty jsou zejména územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise a Evropský účetní dvůr“.
Návrh smlouvy musí obsahovat informaci o tom, že předmět veřejné zakázky je
pořizován v rámci projektu „Hledání nové cestičky k výuce matematiky, reg. číslo
CZ.01.07/1.1.26/01.0037“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Pokuta za nedodržení termínu dodávky zboží a dokončení předmětu plnění činí 0,5 %
z ceny za každý den po uplynutí dodací lhůty a pokuta za prodlení s odstraněním
případných vad z přejímacího řízení činí 0,5 % z ceny za každý den prodlení
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s odstraněním vzniklých závad. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění
záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení
s jejím odstraněním.

Vyhrazená práva zadavatele
•
•
•

Zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Odmítnout veškeré předložené nabídky.
Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o dodatečné informace musí být pověřené osobě doručena nejpozději 4 dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu
pověřené osoby (písemně nebo elektronicky). Žádost o dodatečné informace musí obsahovat
kontaktní údaje uchazeče. Zadavatel prostřednictvím pověřené osoby poskytne dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, bez zbytečného
odkladu.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím
pověřené osoby současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Ostatní informace
Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily podání
nabídky elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány
pouze v listinné formě.
Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky.
Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců od posledního dne lhůty pro podávání
nabídek.
Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku.
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Veřejná zakázka
Název:

Dodávka výpočetní techniky
Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavetele:
Uchazeč:

14618575
Mgr. Radomír Macháň

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax.:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče
jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax.:
E-mail:
Cena celkem
bez DPH:

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Samostatně DPH
Samostatně DPH
(sazba …….. %):
(sazba …….. %):

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:
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Cena celkem
včetně DPH:

Příloha č.2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel

.......................................................................................................................... (obchodní firma)
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
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 dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku 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
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nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a to i ve vztahu ke spotřební dani,
g) 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 dodavatele,
h) 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 dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………., dne ……………………..

_______________________________________

razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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