Výběrové řízení – zakázka na dodávku
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Modulová výuka diagnostiky osobních aut na
SŠPROOL

Název veřejné
zakázky:

CZ.1.07/1.1.04/03.0049

Reg. č. projektu
Zadavatel
Název / obchodní
firma :

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

IČ :

13643606

Adresa sídla / místa
podnikání:

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Ing. Aleš Jurečka

Kontaktní osoba:

Ing. Aleš Jurečka

Telefon, fax:

585 724 209

E-mail:

jureckaa@ssprool.cz
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Krejčiřík

Telefon, fax:

585 724 206, 602 723 453

E-mail:

krejcirikp@ssprool.cz
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Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačních pomůcek, ICT techniky, výukového
SW pro autodiagnostiku a školení pro pedagogy. Jedná se o zakázku malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o zakázku malého rozsahu, pravidla jejího vyhlášení
se řídí příručkou pro příjemce OPVK.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 581 666,- Kč bez DPH (698 000,- Kč vč.
DPH). Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá maximální nabídkové ceně
zakázky.
Zakázka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky, název projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na SŠPROOL“,
reg.č. CZ.1.07/1.1.04/03.0049.
Na základě ust. 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v případě,
kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou
osobu nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel použití
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření
smlouvy.

Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídkové ceny budou uvedeny na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací (viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Pro potřeby posouzení bude uvažována cena s DPH. Nabídková cena bude stanovena
jako cena »nejvýše přípustná«.

Platební podmínky
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Faktura bude splatná ve 2 rovnoměrných splátkách (1 splátka za 3 měsíce).
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, na faktuře musí být dále
uvedena specifikace projektu (název projektu a registrační číslo). Daňový
doklad první splátky bude uchazečem vystaven do 7 kalendářních dnů po
řádném předání a instalaci předmětu plnění. Splatnost tohoto daňového dokladu
bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Druhá splátka bude vystavena po 3 měsících od vystavení faktury na
první splátku. Tento daňový doklad bude mít splatnost také 60 kalendářních dnů
od doručení dokladu zadavateli.
Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené
v zadávacích podmínkách zadavatel nepřipouští.

Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách,
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v originále či úředně ověřené
kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením v souladu
s ustanovením § 62 odst. 2 zákona prohlášením (viz. Příloha č. 4 zadávací dokumentace).
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
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Obchodní podmínky
7.1. Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli jediný návrh smlouvy.
7.2. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném
případě není nabídka uchazeče úplná.
7.3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním
orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění
dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a
nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
7.4. Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele
v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a
dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
7.5. Uchazeč je povinen do návrhu smlouvy zapracovat následující ustanovení:
„Dodavatel souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou
zakázkou a jejím financováním bude uchovávat na jednom místě do konce roku
2025. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání
finanční pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze
strany kontrolních orgánů jako k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že
umožní přístup oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to až do roku 2025. Těmito subjekty jsou zejména územní
finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní
dvůr“.
7.6. Uchazeč je povinen respektovat následující ustanovení publicity: (řešení titulní
strany smlouvy a všech dalších dokumentů při realizaci zakázky): Na titulní
straně smlouvy a všech dalších dokumentech bude v záhlaví logolink s logy EU
s nápisem EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, OP VK, logo
zadavatele, pod řadou těchto log prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu
pomoci Společenství, tedy text „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. Také
předávací protokol bude obsahovat logolink a prohlášení s textem, která dodá
objednatel zadavateli včas.
7.7. Návrh smlouvy musí obsahovat informaci o tom, že předmět veřejné zakázky je
pořizován v rámci projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na
SŠPROOL“ reg.č. CZ.1.07/1.1.04/03.0049 realizovaného v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
7.8. Pokuta za nedodržení termínu dokončení předmětu plnění činí 0,01% za každý
den prodlení a v případné vady plnění činí 1% z ceny plnění.

Dodací podmínky
Termín dodání:
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Termín dodání simulačních pomůcek, ICT techniky, výukového SW pro autodiagnostiku a
školení pro pedagogy je stanoven maximálně do 5 týdnů od podpisu smlouvy, je možné i
průběžné plnění, ale není možné překročit maximální termín dodávky, který je
11.4.2011.
Místo plnění zakázky je kontaktní adresa zadavatele.

Záruční podmínky
Délka záruky
Zadavatel stanovuje minimální délku záruky dle běžných zákonných podmínek.

Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a prosté kopii v písemné formě,
v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými
listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou
číselnou řadou.
Nabídka je zadavateli odeslána v písemné formě v řádně uzavřené obálce
označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní
adresa uchazeče.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto
článku zadávací dokumentace.
1. Krycí list nabídky
2. Obsah nabídky
3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
4. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
5. Návrh smlouvy
6. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku
Nabídka bude předložena na adresu zadavatele SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79 od 24.2.
2011 do 5.3. 2011 do 12,00 hod. Rozhoduje termín fyzického doručení, nikoli odeslání.

Kritéria hodnocení nabídek
A. Výše nabídkové ceny v Kč – váha 70 %
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu pro jednotlivé předkládané části
plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH a v Kč s DPH, pro účely hodnocení bude
uvažováno s cenou s DPH.

7

B. Technické parametry – váha 30 %
Uchazeč je povinen splnit minimální zadávací podmínky (technická specifikace) na
požadované zařízení. V rámci hodnocení technického řešení zohlední hodnotící komise
nabídky jednotlivých uchazečů nad rámec min. zadávacích podmínek. Cílem tohoto
dílčího kritéria je zhodnocení kvality nabídnutých technický parametrů.
Zadavatel bude hodnotit technické parametry nabízeného zařízení bodovací metodou
podle míry splnění a přeplnění jednotlivých parametrů zadání. U parametru, kde
zadavatel nestanovil požadovanou hodnotu, bude zadavatel postupovat tak, že tyto
nestanovené hodnoty bude vyhodnocovat z nabídky uchazečů, kde nejlépe vyhovující je
hodnota maximální. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých technických
parametrů nabízeného zařízení bude vypočteno výsledné bodové hodnocení každé
z nabídek v tomto dílčím kritériu. Hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek v hodnocení technických parametrů nabízeného zařízení tak, že jako
nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty a tím získává 100
%. Ostatní nabídky obdrží poměrnou hodnotu bodů vůči vítězné nabídce. Získané údaje
pak budou zváženy dle zveřejněných vah vztahující se k dílčímu kritériu.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, pomocí
bodovací stupnice. Matematicky vyjádřitelné údaje budou hodnoceny v sestupném pořadí
podle absolutní výše. Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů.
Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce (v případě
kdy nejvýhodnějším údajem je nejnižší hodnota, např. nabídková cena). V případě, kdy
nejvýhodnějším údajem bude nejvyšší hodnota, bude nejvýhodnějšímu údaji přiřazeno
100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny stupněm významu (váhou).
Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí kritéria určí pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet
bodů. Pro hodnocení nabídek je stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Přílohy zadávací dokumentace
příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
příloha č. 2 – Technická dokumentace
příloha č. 3 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokl. (vzor)

V Olomouci dne 21.2.2011

Ing. Aleš Jurečka, ředitel školy
Jméno, příjmení, funkce, podpis zadavatele
(razítko)
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Příloha č.1 Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Název:

SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ SIMULAČNÍCH POMŮCEK A ICT
TECHNIKY
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

Střední škola polytechnická, Olomouc,
Rooseveltova 79

Sídlo:

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

IČ:

13643606

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Aleš Jurečka

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Samostatně DPH
Samostatně DPH
Cena celkem bez DPH:
(sazba ... %):
(sazba ... %):

Cena celkem
včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
........................................

razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce
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Příloha č.2 technická dokumentace
Notebooky 2ks – 2 ks, max. cena celkem za dodávku notebooků, operačního
systému a kancelářského SW – 30 000 Kč vč. DPH

Procesor

mobilní

LCD

Min. 15“ matný

Operační paměť

Min. 4096 MB

Pevný disk

Min. 320 GB

Optická mechanika

DVD+/- RW

Grafická karta

Sdílená

Síťová karta
Zvuková karta

10/100/1000 Mbit/s
WLAN b/g/n
Integrovaná

Vstupní a výstupní porty

Min.:

Baterie

1x RJ45
3x USB 2.0
1x sluchátka/audio
1x mikrophone
CMOS kamera
minimální doba provozu na baterie 3 hodiny

Operační systém, SW

OS umožňující připojení do domény Windows
Kancelářský balík s podporou formátů docx, xlsx,
pptx.

Záruka

24 měsíců

Dataprojektor

1 ks za celkovou maximální cenu 14 987 Kč vč.
DPH

Rozlišení

Min. XGA (1280 x 720)

poměr stran

16:9 kompatibilní, 4:3 nativní

Svítivost

min. 2500 ANSI

Kontrast

min. 2000 : 1

Minimální záruka

24 měsíců
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Výukové panely 14 ks – max. cena celkem za dodávku je 504 280 Kč vč. DPH,
jednotková cena nesmí překročit 40 000 Kč vč. DPH
Výukové simulační panely zaměřené na:

vstupní snímače, pedál
akcelerace
řízení volnoběhu
vstřikovací soustava
řízení emisí
palivová soustava
zapalovací soustava
kontrola přerušených vláken
žárovek, diagnostická zásuvka
světla a světlomety A,B
světla a světlomety C,D

stěrače a ostřikovače A, B

Simulace - snímače (klika, vačka), teplota chladicí
kapaliny, MAP snímač
Simulace - jednotka ovládání škrtíc klapky, těleso vyhřívání
skříně klikového hřídele,
komunikační rozhranní (CAN), diagnostický výstup (K)
Simulace - vstřikovací ventily, řídící jednotka motoru,
napájení, karoserie
Simulace - lambda sonda (před a za katalyzátorem), EGR
ventil, elektromagnetický
ventil nádoby s aktivním uhlím
Simulace - relé čerpadla, pomocné relé, palivové čerpadlo,
palivoměr, řídící jednotky
Zapalovací cívky, DI, zapalovací soustava, snímač
klepaní 1
Simulace - řídící jednotka kontroly přerušených žárovek,
přístrojový panel, spínač brzdových světel, žárovky
Spínač světel, spínač mlhových světel,
přepínač světel, přepínač směrových světel, pojistkový
box, světla, směrovky
Simulace - spínač brzdových světel, spínač brzdového
pedálu, světla, potenciometr osvětlení spínačů a
přístrojového panelu, regulace sklonu
světel, světla
Simulace - spínač stěračů předního skla, motor
stěračů předního skla, motor stěrače zadního skla,
čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla, vyhřívání
zadního skla

zvukový klakson

Simulace - spínač zvukové houkačky, zvuková houkačka

přístrojový panel A

Centrální řídící jednotka BSI, přístrojový panel, spínače a
snímače

přístrojový panel B

Simulace - přístrojový panel, přepojení KAN - L, KAN - H

multifunkční ukazatel (MFA)

Simulace - přístrojový panel, multifunkční ukazovatel,
přepínač (MFA), tlačítko mazání pamětí (MFA), snímač
teploty venkovního vzduchu

Výukový SW pro autodiagnostiku – 2 ks, max. cena 99 000 Kč. Vč. DPH

SW pro žáky

Výukový a procvičovací systém pro žáky, který
popisuje funkčnost 25 komponentů vstřikování,

11

SW pro pedagogy

zapalování a řízení dieslových motorů, je
kompatibilní s dodávanými výukovými
simulačními panely.
Stejný obsah jako u SW žáka, v software
pedagogického pracovníka se nachází ovládací
prvky na simulaci poruch, které jsou v software
žáka „neviditelné“. Pedagogický pracovník
simuluje různé poruchy a žák je řeší pomocí
simulačních pomůcek a sériové (on – board)
a paralerní (PIN) diagnostiky)

Školící služby – max. přípustná cena celkem 50 000 Kč vč. DPH
Doplňkové školící služby pro
zapojené pedagogy školy

- cílem je naučit pedagogy používat výukové
simulační panely, naučit je obsluhovat dodávaný
SW, jedná se o 2 školení
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Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odstavec
1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………………………………..…
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 2 zákona
a to tak, že:
a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele 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,
přijímání 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,
b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele 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,
c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
e) dodavatel není v likvidaci,
f)

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
i)

dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
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j)

dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………., dne ……………………..

____________________________
Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele
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