Soutěžní zadávací podmínky
Zadávací řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Znění výzvy:
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 v rámci průzkumu trhu vyzývá dodavatele
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci projektu spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR „Moderní výuka oboru lesnictví II“:
„Dodávka ICT techniky„
1. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup níže uvedeného zařízení včetně
montáže a instalace v celkové hodnotě 768 309,- Kč včetně DPH. Cena zakázky je cenou
konečnou a nepřekročitelnou.
Software pro střih videozáznamů
Notebooky
Mini dock pro notebook
Bezdrátová myš
Tašky na notebook
Monitory k notebookům
Videokamera
GPS Mobillemapper
Dataprojektor včetně držáku
PC sestavy včetně monitorů
Router Wireless
Materiál pro instalaci routerů
Flash disk 8 GB
Černobílá tiskárna, A4, duplex
Multifunkční barevná laserová tiskárna
Hlasovací zařízení

1 ks
7 ks
2 ks
7 ks
7 ks
2 ks
1 ks
1 ks
8 ks
12 ks
12 ks
7 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Požadované minimální parametry:
Notebooky : Processor i3 , 4GB RAM, 250GB HDD, 14“ display, DVD-RW, Wifi, BT,
LAN 1Gbit, Win7 Professional, možnost dokování.
Monitory k notebookům: LED 23“, HDMI, D-SUB, HDMI
Videokamera: FullHD, 3MB pix. Snímač, SD –Class 10 karta 8GB

Dataprojektor: DLP. XGA (1024x768), 3200 ANSI lumenů, 16,7mil full palete, HDMI, DSUB, HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, držák projektoru na
strop.
PC: Processor i3, 4GB RAM DDR3, 250GB HDD, MicroTower, 400W zdroj, DVD-RW,
Nero vypalovací software
Monitory k PC: min. 19“
Flash Disk: USB3, 8GB
Tiskárna černobílá laserová: Automatický oboustranný tisk (duplex), LAN připojení do
sítě, možnost velkého toneru min. 5000str.
Multifunkční barevná laserová tiskárna (tisk, kopírování, skenování): Automatický
oboustranný tisk (duplex), LAN připojení do sítě, možnost velkých tonerů min. 4000str.
Hlasovací zařízení
Odpovědní systém pro 32 žáků.
2. Doba a místo plnění zakázky
Před zpracování nabídky požadujeme prohlídku domova mládeže, kde budou instalované wifi
routery. Požadovaný termín nákupu je březen 2012. Pouze pro diaprojektory s držáky, PC
sestavy, Routery Wireless a materiál na jejich instalaci a hlasovací zařízení bude termín
dodání červen 2012. S vybraným dodavatelem bude přesný termín nákupu upřesněn. Místo
plnění je Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588. Statutárním zástupcem školy je Ing.
Miroslav Kutý – ředitel školy, telefon 581 601 231. Kontaktní osobou je Ing. Ctirad Juráň –
ICT specialista, tel. 603/ 955 446, juran@slshranice.cz.
3. Způsob zadání a hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, podle více kritérií.
Jedná se o následující kritéria:
- nabídnutá cena dodávky bez DPH a včetně DPH
- dostupnost servisu a servisní podmínky
- úroveň specifikace technický požadavků
Procentuální vyjádření hodnotících kritérií:
0 – 65 %
výše ceny dodávky
0 – 15 %
dostupnost servisu a servisní podmínky
0 – 20 %
úroveň specifikace technický požadavků

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Cenová nabídka bude obsahovat celkovou cenu zakázky bez DPH a včetně DPH. Přílohou
cenové nabídky bude popis dodávaného zboží, ze kterého bude zřejmé, že zboží splňuje
požadované parametry a cenová nabídka obsahuje veškeré finanční náklady spojené
s realizací zakázky.
K nabídce požadujeme doložit:
- doklad o splnění kvalifikačních předpokladů, tj. výpis z obchodního rejstříku či 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 90 kalendářních
dnů (doklad musí být originálem či ověřenou kopií),
- 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 a na 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,
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, není-li shodná s dokladem
o kvalifikačních předpokladech.
- návrh smlouvy.
5. Platební podmínky
Fakturu za provedenou práci zašle dodavatel na adresu odběratele, který bude provádět
úhradu. Odběratel neposkytuje zálohu. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní.
6. Podmínky, za kterých je možné změnit výši nabídnuté ceny
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení
předmětu zakázky se musí smluvní strany dohodnout a to pouze písemnou formou.
7. Smluvní sankce
Ve smlouvě budou zapracovány tyto sankce :
a) Pokud bude dodavatel v prodlení s dodávkou zboží sjednanou ve smlouvě, sjednává se
smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení.
b) Za prodlení s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši
500,-Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vzniklých závad.
c) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním.
8. Lhůta pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 17.2.2012 v 15.00 hod. na sekretariátě školy. Veškeré
nabídky přijaté po uvedeném datu a hodině budou vyřazeny.

9. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřených obálkách, opatřených textem „ Zakázka –
Dodávka ICT techniky – NEOTEVÍRAT“. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem.
Nabídky se předávají doručenou zásilkou, poštou nebo osobně na sekretariátě školy, a to
každý pracovní den od 7,00 do 15,00 hod. na adrese školy.
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a předložena v 1 originále a 1 kopii. Uchazeč
musí v nabídce uvést kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka včetně prohlášení musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče.
10. Požadovaná struktura nabídky
Nabídky musí být členěny dle výše popsané struktury pro hodnocení nabídek členění:
- nabídnutá cena bez DPH a včetně DPH
- dostupnost servisu a servisní podmínky
- výpis z obchodního rejstříku
- čestná prohlášení
- návrh smlouvy
11. Vyhrazená práva zadavatele
-

odmítnout veškeré předložené nabídky
neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
soutěž zrušit bez udání důvodů

12. Specifikace stran
Zadavatel je příspěvková organizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 se sídlem
Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČO 61986038. Dodavatel je subjekt realizující zakázku.
Identifikační údaje smluvních stran budou uvedeny ve smlouvě.
13. Doplňující ustanovení
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností
uchovávat do roku 2025 doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.

V Hranicích dne 7.2.2012

Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy

