Základní škola Strakonice,
Dukelská 166
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Číslo jednací:249/2015

Vyřizuje: Gracík

Datum: 3.8.2015

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice výzvu k podání nabídky malého rozsahu na realizaci
akce:
„Dodávka výpočetní techniky“

1. Zadavatel zakázky
Základní škola Strakonice, Dukelská 166
sídlo: Dukelská 166, Strakonice
zastoupené: ředitelem školy Mgr. Václavem Vlčkem
IČ 47255838
bankovní spojení: KB a.s. Strakonice č.ú. 5539291/0100
tel: 383 313 230
kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Rudolf Prušák, 702 018 888
kontaktní osoba ve věcech organizačních: Mgr. Zdeněk Gracík, 702 018 866

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks datového projektoru včetně držáku a 12 ks PC
s operačním systémem a kancelářským softwarem dle níže uvedené specifikace. Požadujeme značkové
komponenty. Požadujeme nové zboží.
Minimální požadavky na PC:
 Provedení skříně: tower
 Procesor: CPU o výkonu min. 2750 bodů v programu Passmark CPU
 Operační paměť: min. 4GB
 Pevný disk: min. 500 GB SATA2, min. 7200 ot/min.
 Optická mechanika: min. DVD+/-RW
 Grafická karta: integrovaná 2 x výstup (1 x DVI a 1 x VGA)
 Síťová karta: integrovaná síťová karta, 100/1000, RJ-45
 Zvuková karta: integrovaná
 Vstupní a výstupní porty: min. 4x USB 2.0 (min. 2x vpředu skříně), 1 x DVI a 1 x VGA, 1 x
audio/out vpředu skříně, 1 x audio/in vpředu skříně, 1 x audio/out vzadu skříně a 1 x audio/in vzadu
skříně
 Klávesnice USB: CZ/US s numerickou částí, tj. plná klávesnice, klasické rozložení kláves, USB
 Myš: optická s kolečkem
 Čtečka karet: min. 6 in 1
 Software: Z důvodu kompatibility s ostatními pracovními stanicemi a servery a se stávajícím
výukovým softwarem a z důvodu návaznosti na školský vzdělávací plán požadujeme OS Windows 7
PRO popřípadě Windows 8 PRO s možností downgrade na Windows 7 PRO, kancelářský balík
Office 2013 STANDARD, přístupovou CALL licenci ke stávajícím file serverům MS WINDOWS

2008 a CAL licenci k poštovnímu serveru MS EXCHANGE 2007 vázané na stanice.
Minimální požadavky na monitor:
Monitor: LED podsvícený s jasem min. 200 cd/m2, rozhraní DVI i VGA, min. 22¨, matný, rozlišení min.
1300 x 700 pixelů, odezva min. 4ms
Minimální požadavky na datový projektor:
Interaktivní projektor s ultrakrátkou vzdáleností, umožňující tabuli ovládat prsty nebo perem či obojím,
rozlišení min. 1280x800,světelný výkon minimálně 3000 ANSI, vstup počítač - 2x VGA, 1x HDMI, 1x SVideo vstup, 1x Composite, Audio - in, Audio - out, 1 x USB
Minimální požadavky na držák datového projektoru: kompatibilní s projektorem

3. Doba a místo plnění zakázky
Zahájení: 25.8.2015
Ukončení: 31.8.2015
Místo plnění: sídlo zadavatele

4. Předpokládaná cena
Předpokládaná cena 200 000 Kč včetně DPH. (165 289,20 Kč bez DPH)
Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než 39 999 Kč včetně DPH. (33 332,50 Kč bez DPH)

5. Podmínky účasti v soutěži o zakázku
Nabídka uchazeče musí obsahovat
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy
 vyplněný krycí list s uvedením záručních podmínek

6. Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH

7. Základní požadavky na obsah smlouvy
Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem, resp. osobou, která je oprávněna
jednat. Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě:
 Předmět plnění dle čl. 2.
 Cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky.
 V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,1% celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může
objednatel odečíst od smluvní ceny.
Základní požadavky na platební podmínky:
Po převzetí předmětu smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti
účetního a daňového dokladu se splatností 21 dní ode dne doručení faktury zadavateli. Stejný termín
splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut,
náhrady škody)

8. Místo a způsob pro podání nabídek
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče
mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře v sídle zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a nápisem:
„NABÍDKA: Dodávka výpočetní techniky – NEOTVÍRAT“

9. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.8.2015 v 8,30 hod. Otevírání obálek a výběr dodavatele bude
realizováno ihned po uplynutí výše uvedené lhůty.

10. Výhrady zadavatele
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů podanou
nabídku
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
deklarované uchazeči v nabídce
- zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky
- zadavatel variantní řešení nepřipouští

11. Ostatní podmínky a požadavky
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.
Dodavatel se zavazuje dodat za stejných podmínek (cena, termín, specifikace) 5 ks PC pro Sdružení rodičů
při ZŠ Dukelská Strakonice, Dukelská 166, Strakonice, IČ 47253321.
Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na webu zadavatele
www.dukelska.strakonice.cz za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.
Mgr. Václav Vlček
ředitel školy

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku

„Dodávka výpočetní techniky“

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Záruční podmínky

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Čestné prohlášení
Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:
▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé
▪ jsem se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací
▪ jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že
podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuji

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

