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Zadávací dokumentace
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Program:
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Název projektu:

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.5.00/34.0211

Základní údaje o zakázce:
Název:
Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky
Předpokládaná
hodnota:

387 000,- Kč bez DPH

Lhůta pro doručení
nabídek:

10.3.2014, do 12:00 hod.

Předpokládané datum
podpisu smlouvy:

26.3.2014

Předpokládané datum
ukončení plnění:

10.4.2014
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I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je
- dodávka stolních počítačových sestav včetně operačního systému a provedení instalace
níže specifikovaného softwaru,
- dodávka dataprojektorů, držáků dataprojektorů a projekčních pláten,
- záruční servis dodané techniky.
Nabízené zboží musí splňovat technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele, které jsou
specifikovány níže.
Technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele
Technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele ("požadované parametry")
specifikované v této zadávací dokumentaci ("ZD") jsou uvedeny jako minimální, které musí
nabízené zboží splnit. Uchazeči musí v nabídce deklarovat splnění těchto požadavků a u
jednotlivých položek uvést obchodní název a výrobce nabízeného zboží a jeho parametry
prokazující splnění všech požadavků zadavatele uvedených v této ZD.
Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní
jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého
podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky
a kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na zachování kompatibility.
Požadované parametry
1. LCD Monitory:
Požadované parametry
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

Požadovaný počet kusů: 23
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2. Stolní počítače:
Požadované parametry
Skříň

Grafika

microtower, minitower nebo miditower
splňující benchmark test Passmark CPU Mark min. na hodnotu 5400
viz: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
min. 4 GB (rozšiřitelná min. na 8 GB)
min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min., případně IntelliPower
(základní deska musí podporovat SATA III)
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 umožňující provést upgrade na Windows 8 Pro CZ 64 bit
v rámci licenčního programu Enrollment for Education Solutions – EES
36 měsíců, servis na systémové jednotky PC on-site

Procesor
RAM
Disk

Operační systém
Záruka a servis

Požadovaný počet kusů: 23
3. Projektory:
Požadované parametry
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

Požadovaný počet kusů: 6
4. Držáky pro projektory:
Možnost nastavit dosah od stropu na 100 cm, určeno pro montáž na strop
Požadovaný počet kusů: 6
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5. Propojovací kabely k projektorům:

Konektory
Délka

Požadované parametry
D-SUB, případně HDMI
- musí být kompatibilní s dodávanými počítači a projektory
15 m

Požadovaný počet kusů: 6
6. Projekční plátna:
Požadované parametry
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

Požadovaný počet kusů: 3
7. Instalace softwaru:
Součástí dodávky bude instalace níže uvedeného softwaru na všechny dodávané počítače.
Pořízení licencí softwaru není součástí předmětu zakázky. Součástí předmětu zakázky je
provedení instalace níže uvedeného softwaru, jehož licencování zajišťuje zadavatel
v programu EES.
Instalace softwaru zahrnuje:
- upgrade dodaného operačního systému na Windows 8 Pro,
- instalaci MS Office Professional Plus 2013,
- instalaci antivirového programu - ForeFront EndPoint Protection
II. CENA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota zakázky: 387 000,- Kč bez DPH, 468 270,- Kč včetně 21% DPH.
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
-

-

Podpis smlouvy na realizaci zakázky - neprodleně po ukončení výběrového řízení
(předpoklad do 26.3.2014)
Požadovaná lhůta dodání a instalace - do 10.4.2014
V případě pozdějšího podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem bude lhůta pro splnění
zakázky prodloužena tak, aby od podpisu smlouvy trvala minimálně 15 kalendářních dnů.
Místo plnění: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Stránka 4 z 10

IV. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE
1. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení, viz příloha č. 2. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je
oprávněna jednat jménem dodavatele, a nesmí být ke dni předložení nabídky starší než
90 dnů.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne staršího než 90 dnů,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky.
3. Společné podmínky pro prokazování kvalifikace
- Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení budou doloženy v kopii, není-li
u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Originál či ověřenou kopii předloží vybraný
uchazeč před podpisem smlouvy.
- Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený
překlad do českého jazyka.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném
rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, z účasti ve výběrovém řízení
vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení z účasti ve výběrovém řízení bude zadavatelem
uchazeči sděleno písemnou formou.
V. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Nabídková musí být stanovena jako nejvýše přístupná celková cena za celý vymezený
předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, musí být platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky a musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu
veřejné zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů. Cenová nabídka nesmí být
měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či jiným faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
2. Nabídková cena bude stanovena v korunách českých a bude zpracována v členění dle
formuláře uvedeného v příloze č. 5.
3. Celková nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) v členění:
- celková cena za zakázku bez DPH
- samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky,
- celková nabídková cena za zakázku včetně DPH.
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VI. NÁVRH SMLOUVY
1. Součástí předložené nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí
akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to
jak technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele, tak požadavky právní a smluvní.
2. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve
výběrovém řízení.
3. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění
veřejné zakázky ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí současně
obsahovat smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujícím odstavci tohoto článku
ZD, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito
závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v této ZD.
4. Návrh smlouvy musí obsahovat následující základní náležitosti a smluvní ustanovení:
a. Označení smluvních stran,
b. Vymezení předmětu plnění - v souladu s čl. I. této ZD,
c. Místo plnění - v souladu s čl. III. této ZD,
d. Termíny plnění - v souladu s čl. III. této ZD,
e. Cena a platební podmínky - Návrh smlouvy musí obsahovat údaj o celkové ceně
(v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cena včetně DPH) a další cenová
ujednání a platební podmínky zpracované v souladu s v čl. X. této ZD.
f. Záruka a podmínky záručního servisu - Návrh smlouvy musí obsahovat následující
ustanovení týkajíc se záruky a podmínek záručního servisu:
- „Na dodané zboží (na celé sestavy i jednotlivé části) poskytuje dodavatel záruku
v délce ...*) měsíců."
- „Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu,
tj. po předání a převzetí dodávky."
- „Zárukou se rozumí typ záruky na místě bez nároku na finanční kompenzaci za práci
a dopravu.“
- „Hlášení závad bude realizováno telefonicky, faxem, elektronickou poštou*)
v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin."
- „ Odstranění vad zjištěných při předání dodávky bude provedeno nejpozději do 5 dnů
od předání, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele
dohodnuta lhůta delší. "
- „Nástup na odstranění záručních vad na systémové jednotce počítače garantuje
dodavatel nejpozději do 16:00 hodin pracovního dne následujícího po nahlášení
závady."
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„Záruční vady na systémové jednotce počítače garantuje dodavatel odstranit
nejpozději do 15 dnů od nahlášení závady."
- „Dodavatel se zavazuje na základě objednávky nebo smlouvy provádět za úhradu také
mimozáruční a pozáruční servis dodaného zboží v rozsahu jako u záručního servisu.“
*) navrhne uchazeč
-

g. Smluvní pokuty - Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení týkající se
smluvních pokut:
- „Dodavatel je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
nedodaného zboží za každý započatý den prodlení se splněním konečného termínu
dodávky. "
- „Dodavatel je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
započatý pracovní den a případ prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad
v době záruky."
- „Dodavatel je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
započatý den prodlení se lhůtou pro odstranění vad až do doby jejího odstranění
v době záruky."
- „V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel právo
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den
prodlení. "
h. Odpovědnost za škody - Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení
týkající se odpovědnosti za škody:
- „Dodavatel přejímá odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku způsobené
zadavateli nebo třetí osobě všemi osobami dodavatele a subjekty (včetně
subdodavatelů) podílejícími se na plnění předmětu veřejné zakázky po celou dobu její
realizace - tzn., že v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo zdraví osob je
dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit.“
i. Ostatní ujednání - Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení:
- „Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním zakázky na základě této
smlouvy.“
- „Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky. "
- „Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy,
odpisované plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu
vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK,
tj. do konce roku 2025. "
- „Zadavatel (objednatel) má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení
dodavatele se sjednanými termíny o více než 15 dní.
5. Povinnými přílohami smlouvy jsou:
- cenová nabídka
- technická specifikace nabízené dodávky
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VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemném vyhotovení v jednom originále a musí
plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a v této zadávací
dokumentaci. Veškeré části nabídky musí po svázání tvořit jeden celek a musí být
zabezpečeny tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy nabídky manipulovat nebo je
z nabídky vyjmout. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly
uvést v omyl.
Nabídka musí být datována a na krycím listu opatřena podpisem osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče.
Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:
a) krycí list nabídky - Příloha č. 1
b) dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - Příloha č. 2
c) čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě
nebo zadání výběrového řízení - Příloha č. 3
d) specifikace nabízené dodávky zboží a služeb - Příloha č. 4
u jednotlivých výrobků nebo komponent musí být uveden výrobce a konkrétní typ
výrobku (resp. obchodní označení) jednoznačně identifikující nabízený výrobek
e) cenová nabídka v členění dle Přílohy č. 5
f) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
VIII. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10.3.2014 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po
tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení.
Písemná nabídka musí být doručena osobně, prostřednictvím osoby provádějící přepravu
zásilek (kurýrní služba) nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence v řádně
uzavřené obálce na adresu zadavatele:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
náměstí Osvobození 20
789 01 Zábřeh
Obálka musí být označena v levém horním rohu výrazným nápisem
NEOTVÍRAT
- výběrové řízení - Nákup počítačových sestav
Při osobním podání se místem podání nabídek rozumí sekretariát školy na téže adrese
v pracovní době od 8:00 hod. do 15:30 hod., v poslední den lhůty do 12:00 hod.
V případě doručení poštou rozhoduje den doručení, nikoliv razítko pošty.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Stránka 8 z 10

IX. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých dodavatel prokáže kvalifikaci v plném rozsahu,
a které budou splňovat požadavky zadavatele na předmět zakázky uvedené ve výzvě
k podání nabídek a v této ZD.
Při hodnocení nabídek bude použito následující hodnotící kritérium a váha:
Hodnotící kritérium:
Celková cena nabídky s DPH

Váha:
100%

Nabídka bude hodnocena počtem bodů podle vzorce:
body 

nejnižší nabízená cena
 100
cena hodnocené nabídky

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
X. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy na cenu zakázky.
2. Platba za předmět zakázky bude provedena v české měně na základě příslušných
daňových dokladů (faktur) vystavených po řádném provedení předmětu veřejné zakázky
a po protokolárním převzetí bezvadného plnění zadavatelem.
3. Lhůta splatnosti faktur je 20 dnů ode dne průkazného doručení faktury zadavateli.
4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle obecně
platných právních předpisů.
5. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
XI. DALŠÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné dodavatelem v nabídce, právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit
její konečné znění.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu, kdykoliv
v jeho průběhu až do okamžiku uzavření smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
4. Otevírání a hodnocení nabídek není veřejné.
5. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
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6. Nabídky podané do tohoto výběrového řízení nebudou uchazečům vráceny.
7. Nabídky uchazečů, které nesplňují podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek
a v zadávací dokumentaci, budou vyřazeny z hodnocení a vyloučeny z výběrového řízení.
8. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Uchazeč předloží nabídku na každý předmět
dodávky v jediné variantě.
9. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to v jednom vyhotovení. Zadavatel vyloučí
z výběrového řízení uchazeče, který předloží více nabídek.
10. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku nepodílel
na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení
Příloha č. 4 - Specifikace nabízeného zboží a služeb
Příloha č. 5 - Cenová nabídka
Příloha č. 6 – Vzor obálky

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a přílohy k vyplnění na počítači jsou
k dispozici na URL http://gyza.cz/projekty/eu-penize-ss.

V Zábřehu dne 19. února 2014

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy
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