Zadávací dokumentace
k výzvě k podání nabídek na předmět zakázky:
„Dodávka vybavení projektové učebny“
Zadávací dokumentace je součástí výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle
Závazných postupů pro zadávání zakázek (Příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK, verze:3)
z prostředků finanční podpory OPVK při respektování zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen ZVZ).
1.

Identifikace zadavatele
Název: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
Sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
Zastoupení: RNDr. Evžen Mayer, ředitel školy, vedoucí projektu
IČ: 00601799
Kontaktní osoba: Karel Koláček, technický manažer projektu, tel.: 585 711 189, e-mail:
kolacek@gytool.cz

2.

Identifikace projektu
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.07/1.3.13/02.0016
Název projektu: Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních
školách

3.

Název a popis předmětu zakázky
Název zakázky: Dodávka vybavení projektové učebny.
Předmět zakázky: Dodávka výpočetní, audiovizuální a kopírovací techniky, žákovského nábytku
podle „Zadávací dokumentace“.
Předmět zakázky je rozdělen na 4 části.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky (podle § 98
odstavce 3 ZVZ). V jedné části předmětu veřejné zakázky je povinen dodavatel podat nabídku
na všechny položky.
I. část předmětu zakázky:
Název položky

Notebook s příslušenstvím
Skener
Počítačová sestava: monitor
s tenkým klientem

Počet
kusů
7
1
34

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem bez DPH v Kč
112 000
3 200
272 000

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH v Kč
140 000
4 000
340 000
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Kancelářský software
kompatibilní s Microsoft
Windows XP Professional
Kancelářský software
kompatibilní s Microsoft Office
2010

7

16 800

21 000

41

82 000

102 500

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem bez DPH v Kč
96 000
2 400
4 000

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH v Kč
120 000
3 000
5 000

1

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem bez DPH v Kč
24 000

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH v Kč
30 000

1

12 000

15 000

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem bez DPH v Kč
16 400
95 200

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH v Kč
20 500
119 000

II. část předmětu zakázky:
Název položky

Dataprojektor s příslušenstvím
Laserové ukazovátko
Plátno promítací

Počet
kusů
6
6
1

III. část předmětu zakázky:
Název položky

Kopírka černobílá
s příslušenstvím
Tiskárna barevná
s příslušenstvím

Počet
kusů

IV. část předmětu zakázky:
Název položky

Tabule posuvná
Žákovské sezení (lavice se židlí)

Počet
kusů
1
34

Popis předmětu zakázky:
 Technická specifikace a popis příslušenství je v Příloze č. 1. této zadávací dokumentace.
 Nabídková cena nesmí překročit předpokládané ceny zakázky, překročení ceny je důvodem
k vyřazení nabídky.
 Dodávka bude realizována včetně dopravy do místa zadavatele.
4.

Časové vymezení zakázky:
Dodávka bude realizována do 14 dnů od podpisu smlouvy zadavatele s dodavatelem. Po tuto
dobu je svou nabídkou dodavatel vázán.
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5.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky v součtu všech částí je ve výši:
736 000,- Kč bez DPH
920 000,- Kč s DPH

6.

Lhůta a místo podání nabídky, formální požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný pouze tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Nabídky budou přijímány v písemné podobě v uzavřené obálce s označením „Dodávka vybavení
projektové učebny“ a „Neotvírat“.
Nabídky lze doručit doporučenou poštou, jinou doručovací službou nebo osobně, s datem
doručení v termínu ukončení příjmu nabídek.
Místo dodání nabídky: Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc (při
osobním doručení: kancelář A163, paní Schnapková)
Datum zahájení příjmu nabídek: 14. 3. 2011 od 8:00
Datum ukončení příjmu nabídek: 18. 3. 2011 do 14:00, za rozhodující pro doručení nabídky je
považován okamžik doručení nabídky
Závazný obsah nabídek je stanoven v Příloze č. 2

7.

Hodnocení nabídek
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede tříčlenná hodnotící komise (plní současně roli
komise pro otevírání obálek) kontrolu úplnosti nabídek dle stanoveného závazného obsahu
nabídek (Příloha č. 2). Neúplné nabídky budou vyřazeny.
Přijaté nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle následujících kriterií:


1. kritérium: nabídková cena s váhou 90 %



2. kritérium: délka záruční doby s váhou 10 % (nabídka musí dodržet minimální
požadovanou záruční dobu 24 měsíců)

Hodnocení nabídek bude prováděno hodnotící komisí na základě následujícího výpočtu:
C = (cena bez DPH u nabídky s nejnižší cenou / cena bez DPH u hodnocené nabídky) x 90 %
Z = (délka záruční doby v měsících u hodnocené nabídky / délka záruční doby v měsících u
nabídky s nejdelší záruční dobou) x 10 %
V=C+Z
Na základě hodnoty V se sestaví pořadí nabídek (od nejvyšší hodnoty V k nejnižší hodnotě V).
Nabídka na prvním místě v pořadí (nabídka s nejvyšší hodnotou V) je nabídkou vítěznou.
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8.

Další smluvní podmínky
Vítězný uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli závazný návrh kupní smlouvy na
celý předmět zakázky. Povinné součásti kupní smlouvy jsou popsány v závazném, obsahu
nabídek (Příloha č. 2).
V případě, že vybraný uchazeč (dodavatele) odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu
neposkytne dodatečnou součinnost ve lhůtě do 15 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení,
bude vyzván další uchazeč v pořadí nabídek.

9.

Další informace
Tato výzva v zadávacím řízení vzhledem k celkové ceně zakázky nespadá mezi zadávací řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit.

10. Přílohy
Příloha č. 1: Technická specifikace a příslušenství zařízení
Příloha č. 2.: Závazný obsah nabídek
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Příloha č. 1: Technická specifikace a příslušenství zařízení
I. část předmětu zakázky:
Název položky

Technická specifikace*)

Příslušenství

Notebook
s příslušenstvím











 brašna pro velikost
dodaného NB
 laserová myš, USB
2.0

Skener

Počítačová
sestava: monitor
s tenkým klientem

Kancelářský
software
kompatibilní
s Microsoft
Windows XP
Professional
Kancelářský
software
kompatibilní s
Microsoft Office
2010

dvojjádrový procesor (2,4 GHz)
paměť 1 x 2 GB DDR3
displej 15,6“, rozlišení 1366 x768,
pevný disk 500 GB (rozhraní serial ATA)
mechanika DVD+/-RW
10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Bluetooth
WiFi 1000 BGN
Vstupy a výstupy: HDMI, VGA, USB, RJ-45,
čtečka karet 7v1
 Napájení Li-Ion
 bez operačního systému





jednoprůchodové snímání
rozlišení 4800 x 9600 DPI
snímaná plocha 220 x 300 mm
podporované OS: W98/ME/2000/XP

 monitor 19“, 1280 x 1024, kontrast 1000 : 1,
s vestavěným pevným klientem
 síťový monitor (konektor RJ-45) – možnost
připojení na vzdálené ploše (využití
terminálového přístupu)
 256 MB operační paměti
 včetně operačního systému, kompatibilního
s Microsoft Windows CE (kompatibilita s MW
Server 2003 a 2009), možnost vzdálené správy
a vyšší, kompatibilní s verzí Professional, např.
Windows 7 Professional

 klávesnice drátová,
české popisky, USB
rozhraní, OS: MW
95/98/ME/2000/NT/X
P/Vista/7/CE
 laserová myš,
1600/800, OS: MW
7/Vista/XP/2000/CE

Kompatibilní se Standard Edition
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II. část předmětu zakázky:
Název položky
Dataprojektor
s příslušenstvím

Laserové
ukazovátko
Plátno promítací

Technická specifikace*)
 základní rozlišení XGA, 1024 x 768
(podporované 640 x 480 až 1280 x 1024)
 svítivost 2500 ANSI lm
 kontrast 2400 : 1
 velikost úhlopříčky projekční plochy 40“ – 300“
 poměr projekční vzdálenosti 0,61:1
 poměr stran 4:3 nativní (16:9 volitelné)
 videokopmatibilita PAL
 HDTV kompatibilita 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i
 vstupy: VGA D-sub 15 pin, S Video, kompozitní
video
 terminál RJ-45

Příslušenství
-

 výkon min. 10mW
 zelený laser
 napájení: baterie AAA resp. AA
 roletové svinovací, manuální
 úhlopříčka 94“ (239 cm), 16:10 (pozorovací
plocha cca 126 x 202)
 pozorovací úhel 160° s 1.1 / 1.0 ziskem
 barva bílá, černé okraje promítací plochy
 určeno pro instalaci na zdi a stropy
 ve spodní části poutko ke stáhnutí

III. část předmětu zakázky:
Název položky
Kopírka černobílá
s příslušenstvím

Technická specifikace*)

Příslušenství

 formát: A4
 tisk: technologie: černobílá, laserová, rychlost
tisku: 25 stran/min., kvalita tisku: 1200 x 1200
DPI, podporovaný jazyk: PCL6, PCL5
 skenování: ploché barevné, optické rozlišení 600
DPI, 256 stupňů šedé
 kopírování: rozlišení 600 x 600 DPI, zoom 25 až
400%, rychlost 25 kopií/min.
 paměť 256 MB
 vstupní zásobník: 500 listů
 ADF na 50 listů
 pracovní využití 75 000 stran/měsíc
 vestavěný tiskový server 10/100 Mbit/s (LAN)
 podporované OS: MS W 2000/XP, MS Windows
Server 2003

 součástí dodávky
bude kromě
startovního
spotřebního
materiálu jedna
standardní sada
spotřebního
materiálu (toner,
válec apod.)

Stránka 6 z 10

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Tiskárna barevná
s příslušenstvím













formát A4
technologie tisku: LED
rozlišení 1200 x 600 DPI
rychlost tisku: barevný A4: 16 stran/min.,
černobílý: 20 stran/min.
paměť: 128 MB
vstupní zásobník: 250 listů
ADF na 50 listů
skenování: ploché, barevné, rozlišení 2400 DPI
kopírování: rozlišení 600 x 600 DPI; zoom 25 –
400%; rychlost kopírování: barva: 6 kopií/min,
černobílá: 16 kopií/min.
rozhraní RJ45 (10/100-TX Ethernet)
podporované OS: MS W 2000/XP, MS Windows
Server 2003

 součástí dodávky
bude kromě
startovního
spotřebního
materiálu jedna
standardní sada
spotřebního
materiálu (toner,
válec apod.)

IV. část předmětu zakázky:
Název položky
Tabule posuvná

Žákovské sezení
(lavice se židlí)

Technická specifikace*)
 Tabule posuvná sestává ze 2 kusů tabulí (každá
z nich rozměrů min 120 x 150 cm), nezávisle
horizontálně posuvných na lištových pojezdech
s možností překrytí interaktivní tabule
(interaktivní tabule není součástí dodávky)
 Tabule jsou kovové, opatřené keramickým
povrchem vypalovaným min. při 800 °C
 Okraje tabulí jsou olištovány hliníkovým profilem
 Barevné provedení: modrá
Dvojmístná pevná žákovská lavice – 34 kusů
 horní deska – laminovaná dřevotříska, případně
lepší; minimální tloušťka 22 mm; minimální
rozměr 1200 x 500 mm, hrana ABS, případně
lepší
 konstrukce kovová, trubka min. průměr 28 mm
nebo plochoovál min. 38 x 20 mm z konstrukční
oceli; povrchová úprava: vypalovací prášková
barva
 bez košů

Příslušenství
Součástí dodávky je
konečná montáž
pojezdových lišt a
tabulí

Velikosti (výšky) lavic
a židlí (od 6 do 7)
budou upřesněny při
dodávce

Žákovská židle pevná, nečalouněná – 34 kusů
 sedák a opěrák – tvarovaná buková překližka
 konstrukce kovová, trubka min. průměr 28 mm
nebo plochoovál min. 38 x 20 mm z konstrukční
oceli; povrchová úprava: vypalovací prášková
barva
Velikosti (výšky) lavic a židlí (od 6 do 7) a barevné
provedení budou upřesněny při dodávce
*) Technická specifikace musí splnit nejméně tyto požadavky, lze nabídnout kvalitativně lepší
parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.
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Příloha č. 2: Závazný obsah nabídek
 Nabídka se podává v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy.
 Nabídka je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
 Na obálce musí být uveden název zakázky: „Dodávka vybavení projektové učebny“ a „Neotvírat“.
 Nabídky lze doručit doporučenou poštou, jinou doručovací službou nebo osobně, s datem
doručení v termínu ukončení příjmu nabídek.
 Uchazeč může poslat jen jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.
 Nabídka bude předložena v českém jazyce.
 Uchazeč dodrží pořadí uvedené v závazném obsahu nabídky (níže uvedené body 1. až 5.)
Nabídka může ještě dále doplněna dalšími údaji dle uvážení dodavatele.
 Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
1. Identifikace dodavatele:
Název firmy, dodavatele; sídlo dodavatele; IČ dodavatele; osoba oprávněná jednat jménem
dodavatele
2. Krycí list nabídky:


Název zakázky: Dodávka vybavení projektové učebny



Identifikace zadavatele: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc,
IČ: 00601799, zastoupení: RNDr. Evžen Mayer, ředitel školy, vedoucí projektu,



Nabídková cena v Kč bez DPH a délka záruční doby v měsících. Údaje budou doplněny do
tabulek (poslední 2 sloupce, bílá pole) v jednotlivých částech nabídky (I. až IV.). Dodavatel si
vybere a uvede části, ve kterých chce nabídku podat. Dodavatel je oprávněn podat
nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky. V jedné části předmětu veřejné
zakázky je povinen dodavatel podat nabídku na všechny položky).
I. část předmětu zakázky:
Název položky

Notebook
s příslušenstvím
Skener
Počítačová sestava:
monitor s tenkým
klientem

Počet Předpokládaná
kusů hodnota
zakázky celkem
bez DPH v Kč

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH
v Kč

7

112 000

140 000

1
34

3 200
272 000

4 000
340 000

Nabídková
cena zakázky
celkem
bez DPH v Kč
*)

Délka
záruční doby
v měsících
**)
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Kancelářský
software
kompatibilní
s Microsoft
Windows XP
Professional
Kancelářský
software
kompatibilní
s Microsoft Office

7

16 800

21 000

41

82 000

102 500

II. část předmětu zakázky:
Název položky

Dataprojektor s
příslušenstvím
Laserové
ukazovátko
Plátno promítací

Počet Předpokládaná
kusů hodnota
zakázky celkem
bez DPH v Kč

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH
v Kč

6

96 000

120 000

6

2 400

3 000

1

4 000

5 000

Nabídková
cena zakázky
celkem
bez DPH v Kč
*)

Délka
záruční doby
v měsících
**)

Nabídková
cena zakázky
celkem
bez DPH v Kč
*)

Délka
záruční doby
v měsících
**)

Nabídková
cena zakázky
celkem
bez DPH v Kč
*)

Délka
záruční doby
v měsících
**)

III. část předmětu zakázky:
Název položky

Kopírka černobílá
s příslušenstvím
Tiskárna barevná
s příslušenstvím

Počet
kusů

Předpokládaná
hodnota
zakázky celkem
bez DPH v Kč

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH
v Kč

1

24 000

30 000

1

12 000

15 000

IV. část předmětu zakázky:
Název položky

Tabule posuvná
Žákovské sezení
(lavice dvojmístná
s jednou židlí)

Počet Předpokládaná
kusů hodnota
zakázky celkem
bez DPH v Kč
1
34

Předpokládaná
hodnota zakázky
celkem s DPH
v Kč

16 400
95 200

20 500
119 000

*) nabídková cena bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH,
všechny ceny jsou včetně dopravy na místo, případně včetně ceny recyklačního poplatku,
ceny jsou bez instalace (montáže) s výjimkou tabule
**) minimálně 24 měsíců
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3. Splnění kvalifikačních předpokladů:


Čestné prohlášení uchazeče k doložení základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.
1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.



Výpis z obchodního rejstříku (ověřená kopie), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán k doložení profesních kvalifikačních předpokladů podle §54
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřená kopie nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.



Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání k doložení profesních kvalifikačních
předpokladů podle §54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Ověřená kopie nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

4. Návrh kupní smlouvy:
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat minimálně tyto součásti:


smluvní strany včetně IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny)



předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)



cena včetně DPH s uvedením hodnoty DPH, (v případě, že dodavatel není plátcem DPH, je
třeba uvést), platební podmínky



doba plnění (závazek dodavatele dodat zboží do 14 dnů od podpisu smlouvy)



místo plnění (závazek dodavatele dodat zboží do sídla zadavatele v pracovní dny od 7:00 do
15:30 se zajištěním dopravy na náklady dodavatele)



údaj o záruční době v souladu s podanou nabídkou



podmínky odstoupení od smlouvy



nárok zadavatele na smluvní pokutu z ceny zboží ve výši 0,1% za každý den prodlení



závazek zadavatele uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti faktury, která bude činit minimálně
14 dnů od doručení faktury



závazek dodavatele, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., nařízením komise (ES)
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady (ES) č. 1083/2006 a
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, je k výkonu kontroly zavázán povinností uchovávat do roku 2025 doklady
související s plněním této zakázky a zavázán povinností umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

5. Datum a podpis oprávněné osoby

Stránka 10 z 10

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

