Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky:
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0736

Název projektu:

Rozvoj handicapovaných žáků a ICT

Název zakázky:

Vybavení pro multimediální PC učebnu a další počítačovou
techniku

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :

dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

25.3.2013

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Odborné učiliště Kelč

Sídlo zadavatele:

Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)

Mgr. Renata Ryšková, ředitelka
Tel. 571 641 403
e-mail: renata.ryskova@oukelc.cz

IČ zadavatele:

00843318

DIČ zadavatele:

CZ00843318

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Ing. Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tel. 739 430 576
e-mail: tomasova@hranickarozvojova.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data
zahájení a ukončení příjmu, vč.

8.4.2013, 14.00 hodin
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího

času)

řízení vyřazeny.

Popis předmětu zakázky:

A/Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro
multimediální PC učebnu. Učebna bude mít 16 studentských
stanovišť a jedno učitelské stanoviště. V učebně bude
probíhat výuka jak na základní uživatelské úrovni (seznámení
s PC, práce a pohyb v operačním systému a internetu), tak na
pokročilejších multimediálních a kancelářských aplikacích.
Zadavatel preferuje systém tenkých klientů (zero klientů). PC
učebna bude připojena do školní datové sítě, spojená
s doménou, ověřování uživatelů bude probíhat přes protokol
LDAP. Z PC učebny budou dostupné sdílené disky a programy
spustitelné ze sítě. Místnost pro umístění PC učebny je
připravena (rozmístění pracovních stolů a možnosti připojení
k el. síti). V místnosti je připravena jedna přípojka do sítě
LAN 10/100MBit. Po domluvě je možno provést prohlídku
učebny.
Konfigurace učitelského pracoviště: (min. požadavky)
-

LCD Monitor o rozměru 19´´ a vyšší (širokoúhlý)
s adekvátním rozlišením

-

USB CZ klávesnice s numerickou částí

-

USB optická myš

-

Možnost připojení k projektoru a visualizéru

-

Možnost připojení audia a mikrofonu

-

Dostupné USB pro možné další periferie (flash disky,
čtečky karet atd.)

Konfigurace studentského stanoviště – 16 stanovišť, tj.
všechno 16x (min. požadavky)
-

LCD monitor o rozměru 19´´ a vyšší (širokoúhlý)
s adekvátním rozlišením

-

USB CZ klávesnice s numerickou částí

-

USB optická myš

-

Dostupné USB pro možné další periferie (flash disky,

čtečky karet atd.)
Visualiser –min. požadavky - rozlišení senzorů 5 MP,
podporované grafické rozlišení – 1280 x 1024 (SXGA),
Zmrazení obrazu, automatické ostření, digitální zoom – 10x,
fotící plocha (šxh) – 297 x 420 mm, možnosti připojení – USB
2.0 a VGA
Notebook – min. požadavky
CPU o výkonu minimálně 3842 CPU Benchmark PassMark,
15,6HD, 4GB RAM, HDD 500GB, OS kompatibilní s MS
Windows. (9 kusů)
Notebook – min. požadavky - Dokovací port + dokovací
stanice
CPU o výkonu minimálně 3842 CPU Benchmark PassMark,
15,6HD , Grafickou kartu o výkonu min. 674 dle Benchmark
PassMark, RAM min. 4gb,HDD min. 750GB, OS kompatibilní s
MS Windows, kancelářská aplikace kompatibilní s MS Office
PC pro kancelářskou – min. požadavky - HDD min. 500GB ,
RAM min. 4GB, 2x (2 kusy)
Nabídka bude včetně práce – instalace a uvedení do
provozu.
-----------------------------------------------------------------------Zdroj pro stanovení min. požadavků na :
http://www.cpubenchmark.net/
Pokud je ve výzvě nebo zadávací dokumentaci uveden
konkrétní předmět dodávky včetně obchodního názvu nebo
výrobce, uchazeč může nabídnout jiný výrobek jiného
výrobce, který však splní min. požadavky uvedeny v tomto
odstavci – kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč1:

1

375.000 Kč bez DPH (433.180,- Kč)

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Typ zakázky2

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, i když
by na jeho některá ustanovení zadavatel odkazoval.

Doba plnění zakázky: zakázka bude plněna průběžně, a to po
podpisu smlouvy o díla, nejpozději do 31.12.2013
Odborné učiliště Kelč, Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč
•

Nejnižší nabídková cena včetně DPH, tzn. bude
sestaveno pořadí dle nabídkové ceny, kdy nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou bude v pořadí na 1.
místě.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Doložení čestného prohlášení
k nabídce.

Uchazeč předloží Čestné prohlášení, že se nepodílel na
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení

Podmínky a požadavky na
zpracování nabídky

Uchazeč prokáže splnění profesní kvalifikace:

Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídková cena bude v členění:

Předloží kopii výpisu z obchodního nebo živnostenského
rejstříku.

Na jednotlivé komponenty zadávacího řízení v členění cena
bez DPH, DPH, cena s DPH. Dále bude proveden součet a
celková cena bude také v členění bez DPH, DPH, s DPH. Pro
cenovou nabídku použije uchazeč přílohu č. 1 – krycí list, kde
jednak vypíše své kontaktní údaje, tak i cenovou nabídku.
V další části nabídky uvede konkrétní názvy nabízených

2

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

výrobků s jejich technikou specifikací.
Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky

Práva zadavatele

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení až do
okamžiku uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat celou zakázku.

Návrh smlouvy

Uchazeč zpracuje návrh smlouvy včetně obchodních
podmínek. Návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za dodavatele a bude v ní uveden
termín a místo dodání, identifikační údaje smluvních
strany, předmět plnění, cena vč. DPH s uvedením
samotného DPH.

Ostatní požadavky

Obálka bude označena slovem Neotvírat, bude na ní uveden
název zakázky, název a adresa uchazeče

*nepovinný údaj

V Kelči, 25.3.2013

Mgr. Renata Ryšková, ředitelka

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
Pro zakázku malého rozsahu

Vybavení pro multimediální PC učebnu a další počítačovou techniku
Uchazeč
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Telefon
Email

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Část zakázky A/

Nabídková
bez DPH

cena

DPH

Nabídková cena s
DPH

Nabídková
bez DPH

cena

DPH

Nabídková cena s
DPH

LCD monitor o rozměru 19´´ - 1 ks
USB CZ klávesnice – 1 ks
USB Optická myš – 1 ks
LCD monitor o rozměru 19´´ - 16 ks
USB CZ klávesnice – 16 ks
USB Optická myš – 16 ks
Visualiser
Notebook – 1 ks
Dokovací stanice

Celkem část A/
Část zakázky B/

Notebook - 9 ks
OS kompatibilní s OS Windows – 9 ks
Kancelářská aplikace kompatibilní s
MS Office – 9 ks
PC pro kancelářskou potřebu /bez
software/

Celkem část B/
Celkem celá zakázka

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

