Příloha č. 1

KRYCÍ LIST
Identifikace zakázky
Název zakázky:

Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky

Zadavatel:

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, IČO 49589687

Typ zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Uchazeč
Sídlo uchazeče:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Oprávněná osoba jednat jménem uchazeče či za uchazeče
Příjmení a jméno:
Telefon:
E- mail:
Kontaktní osoba (uveďte v případě, ze se liší od oprávněné osoby):
Příjmení a jméno:
Telefon:
E- mail:
Nabídková cena v Kč
Cena bez DPH:
Sazba DPH:
Cena včetně DPH:

V

dne

podpis oprávněné osoby, otisk razítka

Příloha č. 2
Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky"
Zadavatel: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný zástupce uchazeče
Název:
Sídlo:
IČO:
čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že:
-

-

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, přijetí 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 jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,
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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její 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,

-

-

-

-

V

nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
není v likvidaci,
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,
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,
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,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 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,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, tj. dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

dne

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

podpis oprávněné osoby, otisk razítka

Příloha č. 3
Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky"
Zadavatel: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný zástupce uchazeče
Název:
Sídlo:
IČO:
tímto čestně prohlašuji, že jsem se já osobně ani žádný jiný zaměstnanec uchazeče, jehož jménem
vystupuji, nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

V

dne

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

podpis oprávněné osoby, otisk razítka

Příloha č. 4
Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky"
Zadavatel: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB
UCHAZEČ
Název:
Sídlo:
IČO:
Nabídky, které nebudou splňovat požadavky uvedené v "Zadávací dokumentaci" budou vyřazeny.
Ke každé položce (PC, monitor) vyplňte název zboží a povinné parametry v tabulce. Další parametry,
fotografie a popisy můžete připojit na zvláštních listech.

1. LCD Monitory - 23 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Úhlopříčka

24 palců

Rozlišení

1920 x 1080

Jas

250 cd/m2

Podsvětlení

LED

Konektivita

DVI, případně HDMI

Doba odezvy

max. 5 ms

Záruka

36 měsíců, převzetí reklamovaného zboží
v místě objednatele

2. Stolní počítače - 23 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Skříň

microtower, minitower nebo miditower

Procesor

splňující benchmark test Passmark CPU Mark
min. na hodnotu 5400
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

RAM

min. 4 GB (rozšiřitelná min. na 8 GB)

Disk

min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.,
případně IntelliPower
(základní deska musí podporovat SATA III)

Grafika

integrovaná v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální
(DVI) výstup

Síťová karta

integrovaná 10/100/1000 Mbit/s

Zvuková karta

integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon
na čelním panelu

Klávesnice

US/CZ PS/2 nebo USB, standardní rozložení,
bez multimediálních kláves

Myš

optická PS/2 nebo USB s kolečkem

Rozhraní

min. 2xUSB 2.0 vzadu,
min. 2xUSB 2.0 na předním panelu

Opt. mechanika

DVD +/- RW DL + SW

Čtečka karet

interní (SD, SDHC, CF, MS)

Volné sloty

min. 1x PCIe x16, 1x PCI

Operační systém

Operační systém umožňující provést upgrade
na Windows 8 Pro CZ 64 bit v rámci licenčního
programu Enrollment for Education Solutions

Záruka a servis

36 měsíců,
servis na systémové jednotky PC on-site

3. Projektory - 6 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Technologie

DLP

Nativní rozlišení

1280×800

Světelnost

3 000 lm

Kontrast

13 000:1

Rozhraní

D-SUB, případně HDMI

Záruka

36 měsíců, převzetí reklamovaného zboží
v místě objednatele

4. Držáky pro projektory - 6 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Vzdálenost od
stropu

100 cm

Další vlastnosti

určeno pro instalaci na strop

5. Propojovací kabely k projektorům - 6 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Konektory

D-SUB, případně HDMI - musí být kompatibilní s
dodávanými počítači a projektory

Délka

15 m

6. Projekční plátna - 3 ks:
Nabízené parametry

Požadované parametry

Výrobce-model
Typ

roletové

Projekční plocha

150 × 200 cm (min. výška x min. šířka)

Další vlastnosti

určeno pro instalaci na zdi a stropy,
ve spodní části poutko pro stáhnutí

V

dne

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

podpis oprávněné osoby, otisk razítka

Příloha č. 5
Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky"
Zadavatel: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

CENOVÁ NABÍDKA
UCHAZEČ
Název:
Sídlo:
IČO:

položka

Cena v Kč za kus
bez DPH

včetně DPH

Počet
kusů

Cena v Kč za počet kusů
bez DPH

včetně DPH

Stolní počítač
LCD monitor
Projektor
Držák projektoru
Propojovací kabel
Projekční plátno
Instalace SW
Celková cena za dodávku

V

dne

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

podpis oprávněné osoby, otisk razítka

Příloha č. 6

Název uchazeče
Adresa uchazeče

Výběrové řízení – " Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky "

– NEOTVÍRAT –

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
náměstí Osvobození 20
789 01 Zábřeh

