VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Číslo zakázky:

KUOK 32885/2011

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název fondu:

Evropský sociální fond

Registrační čísla projektů

CZ.1.07/3.2.05/02.0003 a CZ.1.07/1.1.00/14.0129

Názvy projektů:

„Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů - ASSIST“
a
„Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií“

Název příjemce podpory:

EUFORALL o.s.

Číslo výběrového řízení:

01 / 2011

Název zakázky:

Dodávka ICT a počítačového serveru

Předmět zakázky:

Dodávka

Název zadavatele:

EUFORALL o.s.

Sídlo zadavatele:

Švédská 8, Olomouc 779 00

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Evžen Weigl

IČ zadavatele:

26657066

DIČ zadavatele:

CZ 26657066

Kontaktní osoba zadavatele:

Evžen Weigl

Datum vyhlášení zakázky:

31. 3. 2011

Lhůta pro podávání nabídek:

12. 4. 2011

Místo dodání/převzetí nabídky:

EUFORALL o.s., Na Šibeníku 914/1, 779 00 Olomouc

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je:
a) dodávka 1 ks - PC včetně software, 1 ks - notebook včetně
software, 1 set – dataprojektor + mobilní interaktivní tabule
včetně software pro projekt OP VK „Rozvoj profesních
kompetencí vzdělavatelů - ASSIST“
a
b) dodávka 1 ks - PC včetně software, 1 ks - multifunkční
zařízení, 1 ks - počítačový server včetně operačního
systému pro projekt OP VK „Inovace výuky angličtiny s
podporou informačních technologií“

Předpokládaná hodnota
zakázky:

258.900,- Kč včetně DPH
Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH.

Lhůta dodání:

Do 20 dnů od podpisu smlouvy

Jazyk nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Ostatní ustanovení:

Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.; o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace
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2. Technická specifikace
3. Čestné prohlášení (vzor)

V Olomouci, 28. 3. 2011

……………………………………………………
Evžen Weigl – člen představenstva
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Příloha č. 1.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
výběrového řízení
„Dodávka ICT a počítačového serveru“
Identifikace zadavatele:
Název zadavatele:

EUFORALL o.s.

Zastoupené:

Evženen Weiglem – členem představenstva

Sídlo:

Švédská 8, Olomouc 779 00

IČ:

26657066

DIČ:

CZ 26657066

Kontaktní osoba:

Evžen Weigl

Telefon:

777 584 285

E-mail:

Evzen.weigl@euforall.cz

Identifikace projektu:
Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Názvy projektů:

„Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů - ASSIST“
a
„Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií“

Registrační čísla:

CZ.1.07/3.2.05/02.0003 a CZ.1.07/1.1.00/14.0129

1. Vymezení druhu a předmětu zakázky
Předmětem zakázky je:
a) dodávka 1 ks - PC včetně software, 1 ks - notebook včetně software, 1 set – dataprojektor + mobilní
interaktivní tabule včetně software pro projekt OP VK „Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů
- ASSIST“
a
b) dodávka 1 ks - PC včetně software, 1 ks - multifunkční zařízení, 1 ks - počítačový server včetně
operačního systému pro projekt OP VK „Inovace výuky angličtiny s podporou informačních
technologií“
- vše včetně instalace a proškolení pracovníků zadavatele.

Zakázka je realizována pro projekty OP VK Oblasti podpory 3.2 a 1.1 s názvy „Rozvoj profesních
kompetencí vzdělavatelů - ASSIST“ a „Inovace výuky angličtiny s podporou informačních
technologií“, které jsou realizovány zadavatelem.
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2. Specifikace zakázky
Podrobný popis a specifikace předmětu této zakázky je v příloze č. 2.
Předmět zakázky je rozdělen na dvě části (část A a část B), s tím, že části odpovídají jednotlivým projektům.
Rozdělení předmětu zakázky na části je provedeno analogicky s § 98 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se však o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč může podat nabídky na jednu část veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky.
•

Podrobný popis a specifikace předmětu části A i B této zakázky je uveden v příloze 2.

3. Doba a místo plnění zakázky
Dodavatel je povinen plnit zakázku do 20 dnů po uzavření smlouvy.
Místo plnění zakázky je:
EUFORALL o.s.
Na Šibeníku 914/1
779 00 Olomouc

4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude obsahovat:
•

cenu za jednotlivé položky dle přílohy 2 bez DPH

•

cenu za jednotlivé položky dle přílohy 2 s DPH

•

celkovou cenu zakázky bez DPH

•

celkovou cenu zakázky s DPH

Tato cenová nabídka bude zahrnovat všechny náklady spojené s dodáním předmětu zakázky. Hodnocena
bude celková nabídková cena včetně DPH. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude
důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění této
zakázky byla stanovena na částku:
258.900,- Kč včetně DPH.

5. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč spolu s nabídkou předloží:

•

Statutárním orgánem podepsané čestné prohlášení, že

−

není v likvidaci,

−

proti němu v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku,

−

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

−

žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch zločinného spolčení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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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,

−

žádný člen statutárního orgánu 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,

−

nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle §49 obchodního
zákoníku

−

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

(Viz příloha 3 Výzvy k podání nabídek);

•

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad uvedený v §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90
kalendářních dní (neplatí pro živnostenský list). Možno předložit originál či ověřenou kopii.

•

Dodavatel dále předloží seznam minimálně třech významných dodávek obdobného charakteru
v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí
být osvědčení vydané – či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo dodáno veřejnému zadavateli,
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné
prohlášení dodavatele, pokud bylo dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné
osvědčené od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek v posledních třech letech uvede
minimálně tři dodávky informačních technologií. Minimální objem každé zakázky je 250 tis. Kč.

6. Platební podmínky
•

Zadavatel uhradí dohodnutou kupní cenu bankovním převodem po obdržení faktury, která bude
vystavena po dodání předmětu zakázky.

•

Splatnost faktury bude min. 21 dní ode dne doručení zadavateli.

•

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení
se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

7. Smluvní podmínky
•

Vítězný uchazeč o zakázku předloží zadavateli jediný závazný návrh kupní smlouvy a to na celý
předmět zakázky.

•

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen
nárok na náhradu škody.

•

Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:
o

závazek dodat zboží nejpozději do 20 dnů od data podpisu smlouvy,
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o

závazek dodat zboží v místě dle bodu 3) Zadávací dokumentace,

o

zajistit bezplatnou dopravu a instalaci a konfiguraci v místě dodání,

o

poskytnout záruční dobu v délce minimálně 36 měsíců,

o

poskytnout servis NBD (next business day) on-site nebo NBD (next business day) collectand-return nebo ekvivalentní.

o

podmínky odstoupení od smlouvy,

o

povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky;

o

povinnost dodavatele k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové
plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po
dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025.

8. Požadovaná struktura nabídky
•

Nabídky se podávají v jednom originále v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.

•

Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou v uzavřené obálce opatřené označením obchodní
firmy, názvem zakázky s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresou, na kterou je možné nabídku
vrátit. Dále musí být na obálce pro fyzickou osobu podpis uchazeče, pro právnickou osobu podpis
statutárního orgánu uchazeče a razítko.

•

Nabídka musí obsahovat jméno kontaktní osoby ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

•

Každý uchazeč smí předložit jen jedinou variantu nabídky.

•

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

•

Nabídka musí mít následující strukturu:
o

Kvalifikační předpoklady - podle bodu 5 této zadávací dokumentace.

o

Popis způsobu řešení dodávky (technické detaily nabízeného zboží a doprovodných služeb).

o

Zpracování nabídkové ceny.

9. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude úplná (tj. nebude splňovat formální požadavky zadávací dokumentace) nebo nesplní
kritérium přijatelnosti (tj. nesplní požadavky dle bodu 2 a 3 Zadávací dokumentace), bude vyřazena a nebude
hodnocena.
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
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Strana 6 z 15

10. Lhůta pro podání nabídky a otevírání obálek
Uchazeč doručí nabídku do 12. 4. 2011, 12:00 hodin na adresu:
EUFORALL o.s.
Na Šibeníku 914/1
779 00 Olomouc
Rozhodná je doba doručení nabídky, nikoli doba odeslání. Nabídka, která bude doručena po uplynutí této
doby, nebude hodnocena a bude vrácena uchazeči.

11. Ostatní požadavky
•

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

•

Zadavatel si vyhrazuje bez udání důvodů právo odmítnutí všech nabídek, právo zrušit výběrové řízení
a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů.

•

Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 30 dnů od posledního dne lhůty pro podávání nabídek,
stanoveného v bodu 10 této zadávací dokumentace

V Olomouci, 25. 3. 2011

……………………………………….
Evžen Weigl – člen představenstva
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Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
výběrového řízení
„Dodávka ICT a počítačového serveru“

Část A
Projekt: Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů - ASSIST
Název položky:

PC včetně software

Počet kusů:

1 kus

Předpokládaná max.
cena:

23 200,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• PC s USB3.0, FireWire, SATA3, DDR3
• Procesor: 4 jádra, 2,8GHZ, 6MB cache
• Operační paměť: DDR3 2GB
• Graf karta: 128bit, samostatná s 1GB paměti, konektory: HDMI + DVI
• Pevný disk: 640GB, SATA3, 16MB cache, 7200 otáček za minutu
• DVD RW SATA
• Skříň: 450W zdroj, FireWire, USB
• Monitor: úhlopříčka 22“, podsvícení LED, 16:9, rozlišení: 1.920 x 1.080, jas: 250 cd/m2,
odezva: 5 ms, dynamický kontrastní poměr 20.000.000:1
• Software:
Microsoft Office Home and Business (pro podnikatele) 2010 Czech PC aktivační klíč PKC
Microcase (bez médií) (OEM)
Microsoft Windows 7 Professional 64-BIT CZ OEM 1PK
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Název položky:

Notebook včetně software

Počet kusů:

1 kus

Předpokládaná max.
cena:

23 200,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• Procesor a systémová sběrnice: procesor(3 MB L3 cache, 2.4 GHz, podpora Intel® 64
architectury, Intel® Smart Cache, technologie Intel® Turbo Boost )
• Operační paměť: 2x2048MB 1333MHz DDR3, rozšiřitelná až na 8 GB (dual-channel)
• Pevný disk: 500GB SATA (7200 ot./min.)
• Optická mechanika: Jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Drive
• Displej: 15,6 palcový širokoúhlý displej HD+ WVA anti-glare (matný) s LED podsvícením a
rozlišením 1600 x 900 pixelů
• Grafika: dedikovaná grafika s vlastní pamětí 512 MB, podpora Microsoft DirectX 10.1
(Shader Model 4.1) a OpenGL 2.1
• Audio: Integrované stereoreproduktory, Integrovaný mikrofon (dualní mikrofon pracující
s integorvanou 2MPix kamerou - volitelná), dotyková tlačítka pro ovládání hlasitosti
(zesílit, zeslabit, mute)
• Komunikace: Gigabit Ethernet, wifi 802.11b/g/n; Bluetooth® 2.1+EDR (Enhanced Data
Rate), 2 MP webová kamera
• Rozhraní: ExpressCard/54 slot (podpora ExpressCard/54 a ExpressCard/34), čtečka karet
(podpora SD, MMC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, xD)
• 1x Externí monitor (VGA)
• 1x Dispay Port
• 1x FireWire IEEE1394a
• 1x Stereo microfon (vstup)
• 1x Stereo výstup (sluchátka)
• 1x napájecí konektor
• 1x RJ-45/Ethernet
• 3x USB 2.0, 1x eSATA/USB 2.0 Combo, integrovaná čtečka otisku prstů
• Software:
Microsoft Office Home and Business (pro podnikatele) 2010 Czech PC aktivační klíč PKC
Microcase (bez médií) (OEM)
Microsoft Windows 7 Professional 64-BIT CZ OEM 1PK
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Název položky:

Dataprojektor

Počet kusů:

1 kus

Předpokládaná max.
cena:

25 000,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blízká projekce
Podpora zobrazení 3D
Display Technology Single 0.55” XGA DC3 DMD
Nativní rozlišení XGA 1024 x 768
3000 ANSI Lumen
Contrast 3000:1
Poměr stran 4:3, 16:9 Compatible
Konektory vstupy: PC/Video: HDMI, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), S-Video, Composite,
2 x Audio In - Jack/RCA, USB (remote mouse), Mircophone
Konektory vystupy: VGA Out, Audio Out - Mini Jack
Control: RS232, RJ45
Maximální rozlišení: UXGA 1600 x 1200
Schopnost zobrazit: UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
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Název položky:

Interaktivní tabule včetně software

Počet kusů:

1 kus

Předpokládaná max.
cena:

37 500,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• Snadná a rychlá instalace
• Možnost použití libovolného projektoru
• Přenosné řešení, které není vázáno na konkrétní učebnu
• Snímací prvek přichycený do horního rohu tabule pomocí magnetické destičky, destičky s
přísavkami nebo pomocí oboustranné lepící pásky
• Snímaná plocha: až 2,40 x 1,20 m, (úhlopříčka aktivní plochy až 2,5 m)
• Magnetická tabule 180x90 s odkládací lištou
• Interaktivní pero se třemi tlačítky
• Komunikační rozhraní USB / Bluetooth
• Software musí umožnit:
- vkládání obrázkových odpovědí s odkazem na internetové stránky,
- vkládání flashových prezentací,
- možnost vložení snímaného obrázků z vizualizéru,
- vkládání psaných a obrázkových odpovědí s odkazem,
- ruční psaní odpovědí elektronickým perem atd.
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Část B
Projekt: Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií
Název položky:

PC včetně software

Počet kusů:

1 kus

Max. cena:

30 000,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• PC s USB3.0, FireWire, SATA3, DDR3
• Procesor: 4 jádra, 3,3GHZ, 6MB cache
• Operační paměť: DDR3 4GB
• Graf karta: 128bit, samostatná s 1GB paměti, konektory: HDMI + DVI
• Pevný disk: 1TB, SATA3, 32MB cache, 7200 otáček za minutu
• DVD RW SATA
• Čtečka karet
• Skříň: 450W zdroj, FireWire, USB
• Monitor: úhlopříčka 22“, podsvícení LED, 16:9, rozlišení: 1.920 x 1.080, jas: 250 cd/m2,
odezva: 5 ms, dynamický kontrastní poměr 20.000.000:1
• Software:
Microsoft Office Home and Business (pro podnikatele) 2010 Czech PC aktivační klíč PKC
Microcase (bez médií) (OEM)
Microsoft Windows 7 Professional 64-BIT CZ OEM 1PK
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Název položky:

Multifunkční zařízení

Počet kusů:

1 kus

Max. cena:

13 000,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:

•
•
•
•
•
•
•

Barevné řešení „vše-v-jednom“: tisk, kopírování, faxování a skenování
20 stran nebo kopií za minutu, barevně i černobíle
Rozlišení tisku až 2 400 x 600 dpi
Automatický oboustranný tisk
Uživatelsky orientovaný pětiřádkový displej LCD
Snadné skenování do sítě nebo na paměťové zařízení USB
Úsporný provoz
Dostupné funkce:
• Tisk, kopírování, skenování a fax
• Vícenásobné kopírování: Až 99 kopií
• Zmenšení / zvetšení: 25–400 % v přírůstcích po 1 %
• Skenování do paměťového zařízení USB: Ano
• Formáty souboru: PDF
• Typ skeneru: Plochý a automatický podavač dokumentů (ADF)
• Vkládání papíru (standardní): Zásobník na 250 listů; Víceúčelový zásobník s kapacitou 50
listů; Podavač ADF na 50 listů
• Vkládání papíru (volitelné): Zásobník na 250 listů
• Výstup papíru: Kapacita 125 listů
• Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír, těžký papír, fólie, křídový papír, štítek,
kartotéční lístek, obálka
• Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
• Kompatibilita s operačním systémem: Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP /
Vista; Mac OS X verze 10.4.9–10.5.x^(1) ^(2)
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Název položky:

Počítačový server

Počet kusů:

1 kus

Max. cena:

73 000,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• Procesor - min. 8 jader, minimální frekvence procesoru 3 Ghz
• Pamět - min. 24 GB RAM, ECC
• Disky - min. 2x 80 GB 7200 RPM SATA, min. 2x 2 TB 15 kRPM SAS
• Síťová karta - 2x min. 1Gbps
• Grafický adaptér, DVD mechanika
• Provedeni RACKMOUNT
• Podpora virtualizace

Název položky:

Operační systém počítačového serveru

Počet kusů:

1 kus

Max. cena:

34 000,-Kč včetně DPH

Technické požadavky:
• MS SBS 2008 (nebo 2011), nebo obdobný obsahující databází MSSQL s podporou velikosti
databáze min. 10GB
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Příloha č. 3 (vzor)

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
dodavatel
sídlo
(dále jen Dodavatel)
Dodavatel prohlašuje,
že ke dni ____________

•

není v likvidaci,

•

proti němu v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek
majetku,

•

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

•

žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, účasti na zločinném spolčení, 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,

•

žádný člen statutárního orgánu 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,

•

nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle §49 obchodního
zákoníku

•

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy
bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

V …………………… dne …………

…………………………..
podpis statutárního zástupce dodavatele
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