Výzva k podání nabídek
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce)
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.3388
Základní škola Kobylí - škola bez stresu
Dodávka informační technologie a vybavení pro ZŠ Kobylí
Dodávka hardware a software a dalšího vybavení dle specifikace
4. 5. 2012
Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace
Kobylí 661, 691 10
Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy
E-mail: skola@zskobyli.cz
Tel: 519 431 147
63402939
CZ63402939
Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy
E-mail: vjanda@zskobyli.cz
Tel: 519 431 147
Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči dodatečné
informace k výzvě k podání nabídek nejpozději do 2 dnů ode
dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním
uchazečům, kterým byla výzva k podání nabídek poskytnuta.
Zahájení: 4. 5. 2012
Ukončení: 16. 5. 2012 ve 12hod
Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou
dále hodnoceny.
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Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky HW a SW a
dalšího vybavení určeného pro realizaci klíčových aktivit a to
včetně příslušenství.
Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky, také montáž, dopravu
do místa plnění, proškolení obsluhy s technikou a
příslušenstvím a formu financování respektující finanční
možnosti zadavatele.

Předmětem této části zakázky je dodávka HW a SW dle
specifikace požadavků v příloze 1/ této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč1:

Celková cena zakázky
cena 405 000 Kč s DPH
Nabídka tuto cenu nesmí přesáhnout!

Typ zakázky2

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Zakázka malého rozsahu - Tato veřejná zakázka na dodávky se
neřídí podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16. 5.
2012 ve 12hod, nabídky dodané po tomto
termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován dne 16. 5.
2012 ve 14.00 hod. a oznámení o výsledku bude
odesláno e-mailem a poštou všem uchazečům
16. 5. 2012.
 Smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne
výběru dodavatele.
 Splnění zakázky do 60 dnů ode dne uzavření
smlouvy.
Místo plnění zakázky: Základní škola Kobylí

Místa dodání/převzetí nabídky:

1
2

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě
na adresu zadavatele:
Základní škola Kobylí
691 10 Kobylí 661

Uveďte hodnotu zakázky s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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Hodnotící kritéria:

Nabídky podané budou bodově ohodnoceny. Jako nejvýhodnější
nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.
Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah:
Hodnotící kritéria
1) Nabídková cena 60%
2) Záruční podmínky 30% (záruka na jednotlivé
komponenty nad rámec minimálních požadavků viz
příloha č.1.)
Řešení pro projekci 20%
Interaktivní systém 20%
Tabule triptych na zvedacím systému 20%
Projekční plátno 5%
Vizualizér 10%
Ozvučení 5%
Notebook 10%
Pevné PC 10%
3) Termín dodání 10% (ve dnech od podpisu smlouvy)
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice
v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví
hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100
bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Pokud bude hodnotící komise považovat hodnotu
některého jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně
nepřiměřenou, má právo přidělit nabídce v tomto kritériu
0 bodů a svůj postup odůvodnit ve zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek.
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Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak,
že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých
kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude
sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž
jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka
s nejvyšším součtem bodů.
Požadavky na prokázání splnění
základní, profesní, ekonomické a
finanční kvalifikace dodavatele
na základě zadávací
dokumentace3:







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.
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném ani 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.
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nebo
kopie nesmí být starší 90 dnů.

Žadatel je povinen prokázat splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54
zákona č. 137/2006 Sb (dále ZVZ).
Žadatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením
čestného prohlášení v souladu s ustanovením §53 ZVZ., odst. 1,
písm. a) – i).
Žadatel splní profesní kvalifikační předpoklady výpisem z
obchodního rejstříku či jiným dokladem uvedeným v § 54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být ke dni podání
nabídky starší než 90 kalendářních dní.


Dokumenty prokazující splnění ekonomických
finančních kvalifikačních předpokladů

a

Seznam významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti dodávek
hardwarového a softwarového vybavení realizovaného
jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky.
3

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její
finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele.
Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná
objednateli o řádném provedení těchto zakázek, ze kterých musí
vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo
plnění, a zda byly dodávky provedeny řádně a odborně, tj.
v požadované kvalitě, rozsahu a dohodnutých termínech. Tento
kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který předloží seznam
alespoň 3 obdobných zakázek s finančním objemem každé z nich
min. 0,5 mil. Kč vč. DPH a min. osvědčení o řádném provedení
jedné z těchto zakázek. Osvědčení může být předloženo i
v prosté fotokopii.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a dodavatele, názvy projektů a jejich registračními
čísly a nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na dodávku
informační technologie a vybavení pro Základní školu Kobylí“.
Všechny listy nabídky musí být pevně svázány v jednom celku
včetně podepsané smlouvy.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:




Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha 1), která bude
obsahovat
o Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ,
DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní
e-mail, telefon, webové stránky
o Detailní obsah nabídky (množství, nabízené
parametry a nabízená záruka)
o Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za
každou položku zvlášť a celková cena.
Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
jednat jménem uchazeče– s doplněnými parametry
nabízeného zboží na patřičných místech – tyto údaje se
musí shodovat s údaji uvedenými v krycím listě nabídky

Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace
dodavatele dle této výzvy.
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Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).
A. Obchodní podmínky
- Dodavatel se zavazuje k zajištění dodávky dle sekce
Lhůta dodání a k plnění dle sekce Popis předmětu
zakázky.
- Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu
bankovním převodem po obdržení faktury, která
bude vystavena vždy po převzetí dodávky, a to do
14 kalendářních dnů
B. Platební podmínky
- Fakturace je rozdělena na 2části: První faktura (ve
výši 70% z celkové částky) je splatná do 30
kalendářních dní, druhá faktura (ve výši 30%
z celkové částky) je splatná do 30. 12. 2012, v obou
případech ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název
a registrační číslo), dále pak všechny údaje uvedené
v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel,
který není plátcem DPH, musí předložit fakturu,
která odpovídá svým obsahem pojmu účetního
dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění.
- Chybná fakturace: Objednatel je oprávněn od data
splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti nebo která obsahuje jiné
cenové údaje, než bylo sjednáno ve smlouvě. Doba
splatnosti opravné faktury začíná znovu běžet ode
dne doručení bezvadné faktury objednateli.
Obecná ustanovení
Požadavky uvedené v zadávacích podmínkách jsou minimální a
zadavatel umožňuje dodání požadované dodávky i ve vyšší
kvalitě.

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
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kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na
zachování kompatibility. V takovém případě musí uchazeč
prokázat splnění všech funkcí a parametrů definovaných
zadavatelem v této ZD, a to formou tabulkového
porovnání parametrů požadovaného a nabízeného zboží (
jednotlivých prvků ).
V případě této zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv
bez udání důvodu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z doručených nabídek a odmítnout všechny předložené
nabídky. Z důvodu povinné archivace se podané nabídky
nevrací. Veškeré náklady související s touto poptávkou nese
uchazeč.
Hodnotící komise provede zhodnocení nabídek dne 16. 5.
2012. Uchazeči poté budou informování e-mailem a poštou
dne 16. 5. 2012.
*nepovinný údaj
Příloha č. 1– Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
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