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1.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/1.1.26/01.0046
CZ.01.07/1.2.27/01.0023
Přírodní vědy hrou - výuka chemie a biologie s podporou ICT
Podpora vzdělávání sportovních talentů

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky pro projekty „Přírodní vědy hrou“ a „Podpora vzdělávání
sportovních talentů“, které jsou realizovány zadavatelem.
2.

Specifikace zakázky

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky:
pro projekt „Přírodní vědy hrou“:
8 ks notebooků s OS a příslušenstvím (4 typu A, 4 typu B)
2 ks dataprojektorů
1 ks fotoaparát s příslušenstvím (typ B)
2 ks černobílá laserová multifunkční zařízení
2 ks externích HDD
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pro projekt „Podpora vzdělávání sportovních talentů“
4 ks notebooků s OS a příslušenstvím (2 typu A, 2 typu B)
1 ks HDV kamera
1 ks digitální fotoaparát s příslušenstvím (typ A)
6 ks webkamer
4 ks externích HDD
2 ks mikrofony pro videokameru
Podrobný popis a specifikace předmětu této zakázky je v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
3.

Doba a místo plnění zakázky

Doba: Dodavatel je povinen splnit zakázku do 9. května 2012
Místo: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
4.

Kvalifikační předpoklady dodavatele

Uchazeč spolu s nabídkou předloží:
 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.
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán. Doklad bude předložen v originálu nebo ověřené kopii ne starší 90 dnů.
 Ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
 Statutárním orgánem podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (viz. Příloha č. 3)
5.

Lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek

Uchazeč doručí nabídku v písemné formě do 11. dubna 2012 do 12:00 na adresu:
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov – sekretariát
6.

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
nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz. příloha č.2 této ZD).
Nejvýše přípustná nabídková cena za 1 kus každého zařízení nesmí přesáhnout 39 996,- Kč (33 330,- Kč bez DPH).
Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky byla stanovena na částku:
438 000,- Kč (365 000,- Kč bez DPH).
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V případě překročení maximální nabídkové ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek.
Předmětem hodnocení je nabídková cena s DPH. (bez ohledu na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH)
7.

Platební podmínky

Zadavatel nebude v průběhu plnění poskytovat zálohy. Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu
bankovním převodem po obdržení faktury. Splatnost faktury bude min. 14 dní ode dne doručení zadavateli. Faktury
musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů,
dále pak identifikační údaje projektu (název projektu, registrační číslo projektu). V případě, že faktury nebudou 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.
8.

Smluvní podmínky

Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh kupní smlouvy a to na celý předmět
zakázky.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
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:
- závazek dodat zboží do stanoveného termínu
- závazek dodat zboží v místě dle bodu 3) Zadávací dokumentace,
- závazek dodat počítače s nainstalovaným operačním systémem
- zajištění bezplatné dopravy do místa plnění zakázky,
- poskytnutí záruční doby v délce minimálně 36 měsíců na všechny součásti dodávky,
- podmínky odstoupení od smlouvy,
- návrh výše smluvních pokut pro uvedené situace: prodlení dodavatele s realizací záručního servisu,
nedodržení servisních lhůt odstranění závady
- následující ustanovení: „Dodavatel se zavazuje uchovávat do roku 2025 doklady související s plněním této zakázky
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb. o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími platnými
právními předpisy ČR. Dále se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.“
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější, bude upřesněno konečné znění smlouvy tak, aby případné změny
nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami této poptávky.
9.

Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídky se podávají v jednom originále a ve dvou kopiích v písemné formě a v uzavřené obálce opatřené označením
obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či statutárního
orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou. Dále musí být na obálce uveden název zakázky s uvedením výzvy
„NEOTVÍRAT – DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY II“ a adresu, na kterou je možné nabídku vrátit.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotevírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.
- Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
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- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.
- Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:
1.) krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2),
2.) druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh,
3.) doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria,
4.) nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci,
5.) návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
10. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace), bude
vyřazena a nebude hodnocena.
Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujících kritérií:
Nabídková cena – 40%
Technické řešení – 40%
Záruční a pozáruční servis – 20%
Nabídková cena - jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkově finanční náklady za předmět plnění v souladu s podmínkami soutěže
uveřejněnými ve výzvě k podání nabídky.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých korunách.
Předložená nabídková cena vč. DPH bude předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná
kritéria.
Ostatní kritéria a subkritéria budou ohodnocena 1-100 body (vyšší počet bodů = výhodnější hodnocení kritéria).
Technické řešení - jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka odpovídající požadavkům zadavatele na technickou
specifikaci viz příloha č. 1 s důrazem na technické řešení jednotlivých předmětů zakázky.
Jednotlivým položkám dle Přílohy č. 1 budou přiřazeny váhy dle následující tabulky:
Hodnota
Název položky
A
12 notebooků s příslušenstvím
B
2 černobílá laserová multifunkční zařízení
C
2 dataprojektory
D
2 digitální fotoaparáty s přísl. a 1 HDV kamera s přísl.
E
6 webkamer a 2 mikrofony pro videokameru
F
6 externích HDD

Váha
60 %
4%
8%
20 %
4%
4%

Záruční a pozáruční servis - nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejdelší záruční dobu a nejlepší
servisní podmínky.
Zadavatel požaduje po uchazeči přesně specifikovat záruční a pozáruční servisní podmínky.
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Zadavatel požaduje po uchazeči přesně specifikovat záruční dobu v měsících za jednotlivá zařízení dodávky.
Tyto údaje budou předmětem hodnocení tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.
11. Ostatní ujednání
- Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu lhůty pro podávání nabídek, stanovené dokumentací.
- Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Při případném zrušení výběrového řízení bude zadavatel postupovat dle čl. 7.4.11 Zrušení výběrového řízení
metodického pokynu.
12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
V případě, že dvě nebo více nabídek získají stejný celkový počet bodů, bude lépe hodnocena ta nabídka, která získala
více bodů v kriteriu č. 1 (tedy nižší nabídková cena vč. DPH).
Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily podání nabídky elektronickými
prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné formě.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.
13. Přílohy zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 - Technická specifikace zadávací dokumentace k výběrovému řízení
- Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení (vzor)

V Prostějově dne 28. března 2012

Ing. Michal Šmucr
ředitel školy
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Příloha č.1
Technická specifikace výpočetní techniky k výběrovému řízení
pro projekty Přírodní vědy hrou a Podpora vzdělávání sportovních talentů

1. 6 ks notebooků s OS a příslušenstvím – typ A (max. cena 26 000,- Kč s DPH za kus)
minimální požadavky:
Operační systém:
plně kompatibilní s Windows 7 Professional 64 bit CZ podporující připojení do domény,
možná i licence OEM.
Procesor:
právě dvoujádrový
Paměť:
min. 4GB, min. DDR3
Displej:
úhlopříčka právě cca 13”
Pevný disk:
pouze SSD min. 128GB
Mechanika:
ne
Komunikace:
ethernet, WiFi, BlueTooth
Čtečka karet:
ano SDHC
Porty:
1x USB 3.0, HDMI
Hmotnost:
max. 1,5 kg
Příslušenství:
bezdrátová optická myš, neoprenové pouzdro
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
procesor (přesné označení), RAM(GB), SSD(GB), výdrž baterie(min), délka záruky na notebook a na baterii(měs)
2. 6 ks notebooků s OS a příslušenstvím – typ B (max. cena 22 000,- Kč s DPH za kus)
minimální požadavky:
Operační systém:
plně kompatibilní s Windows 7 Professional 64 bit CZ podporující připojení do domény,
možná i licence OEM.
Procesor:
právě dvoujádrový
Paměť:
min. 4GB, min. DDR3
Displej:
úhlopříčka právě cca 13”
Mechanika:
DVD±RW
Komunikace:
ethernet, WiFi, BlueTooth
Čtečka karet:
ano SDHC
Porty:
min. 3x USB
Příslušenství:
bezdrátová optická myš, neoprenové pouzdro
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
procesor (přesné označení), RAM(GB), pevný disk(GB), výdrž baterie(min), délka záruky na notebook a na baterii(měs)
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3. 2 ks černobílé laserové multifunkční zařízení (max. cena 7 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Barevná:
ne
Technologie tisku:
laserová, automatický oboustranný tisk (duplex)
Formát:
A4
Rychlost tisku a kopír.:
min. 20 stran/ min.
scanner:
s automatickým podavačem
připojení:
USB, ethernet
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rychlost tisku a kopírování (s/min), délka záruky (měs)
4. 2 ks dataprojektor (max. cena 16 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Rozlišení:
právě XGA 1024x768
Světelný výkon:
min. 2000 ANSI lm
Kontrast:
min. 1000:1
Další parametry:
nízká hlučnost, české menu, dálkové ovládání
Vstupy:
RGB, video, S-video, audio
Výstupy:
RGB, audio
Délka záruky:
36 měsíců včetně lampy
kritéria hodnocení:
světelný výkon (ANSI lm), kontrast ( :1), délka záruky (měs)
5. 1 ks digitální fotoaparát-zrcadlovka s příslušenstvím – typ A (cena cca 30 000,- Kč s DPH):
minimální požadavky:
Typ snímače:
CMOS
Rozlišení:
min. 18 Mpix
Ohnisková vzdálenost:
stabilizovaný objektiv zoom I – alespoň 18 mm – 55 mm
stabilizovaný objektiv zoom II – alespoň 55 mm – 250 mm
Světelnost:
v celém rozsahu zoomu pro oba objektivy max. 5,6
Menu:
české
Expoziční režimy:
alespoň -Auto, Program AE, A, S, M
Typ paměťové karty:
dle fotoaparátu
Paměťová karta:
min. 16 GB class 10
Stabilizace obrazu:
optická
Display:
výklopný
Příslušenství:
sluneční clona pro objektiv zoom I, sluneční clona pro objektiv zoom II, polarizační filtr,
pouzdro, akumulátor, nabíječka, fotobatoh/fotobrašna (velikost na tělo + 2x objektiv + blesk
systémový + sluneční clony a ostatní příslušenství)
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), rozsah ohniskových vzdáleností objektivů (mm), kapacita (GB) a třída paměťové karty, délka
záruky (měs)
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6. 1 ks digitální fotoaparát s příslušenstvím (cena cca 14 000,- Kč s DPH):
minimální požadavky:
Ohnisková vzdálenost:
min. 28 mm (ekvivalent pro kinofilm)
Světelnost objektivu:
max 4,5
Menu:
české
Rozlišení:
10 Mpix
Paměťová karta:
SDHC 16 GB class 4
Ostření:
plně manuální
Stabilizace obrazu:
optická
Display:
výklopný
Optický zoom:
5x
Tělo:
celokovové
Příslušenství:
brašna, akumulátor, nabíječka
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), světelnost objektivu, kapacita (GB) a třída paměťové karty, délka záruky (měs)
7. 1 ks digitální videokamera s příslušenstvím (max. cena 27 000,- Kč s DPH):
minimální požadavky:
Typ záznamového média: paměťová karta
Menu:
české
Rozlišení:
min. 1 Mpix
Paměťová karta:
min. 16 GB class 4
Stabilizace obrazu:
optická
Typ snímače:
CMOS
Optický zoom:
min. 10x
Příslušenství:
brašna, akumulátor, nabíječka
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), velikost optického zoomu, kapacita (GB) a třída paměťové karty, délka záruky (měs)
8. 2 ks webová kamera – typ A (max. cena 500,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Typ snímače:
CMOS
Rozlišení nahrávání
min. 1,3 Mpix
Komprese obrazu:
JPEG
Rozhraní:
USB
Indikátory:
zapnutí, aktivita
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), délka záruky (měs)
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9. 2 ks webová kamera – typ B (max. cena 1 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Typ snímače:
CMOS
Rozlišení nahrávání
min. 2 Mpix
Komprese obrazu:
JPEG
Rozhraní:
USB
Indikátory:
zapnutí, aktivita
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), délka záruky (měs)
10. 2 ks webová kamera – typ C (max. cena 3 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Typ snímače:
CMOS
Rozlišení nahrávání
min. 2 Mpix
Komprese obrazu:
JPEG
Rozhraní:
USB, ethernet
Indikátory:
zapnutí, aktivita
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
rozlišení snímače (Mpix), délka záruky (měs)
11. 2 ks mikrofon pro videokameru (max. cena 3 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Charakteristika:
směrový
Konektor na výstupu:
mini jack 3,5
Kompatibilita:
s požadovanou videokamerou (bod 8)
Použití:
připevnění ke kameře do sáněk, možnost použití i v ruce
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
délka záruky (měs)
12. 6 ks externí HDD (cena 3 000,- Kč s DPH za kus):
minimální požadavky:
Formát:
2,5“
Rozhraní:
USB 3.0 (kompatibilní s USB 2.0)
Kapacita:
min. 750 GB
Podporované systémy: Windows 7, Apple Mac OS X Lion
Délka záruky:
36 měsíců
kritéria hodnocení:
kapacita (GB), délka záruky (měs)
U každého zařízení bude uvedeno přesné označení, kompletní specifikace, a jasně budou zvýrazněna požadovaná
kritéria hodnocení. Bude uvedena cena s DPH (a bez DPH). Uchazeč také uvede prohlášení, zda zařízení splňuje
minimální požadovaná kritéria.
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Příloha č.2
Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Název:

„Dodávka výpočetní techniky II“

pro projekty Přírodní vědy hrou a Podpora vzdělávání sportovních talentů
Základní identifikační údaje
Zadavatel
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Název:
Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov
Sídlo:
479 222 06
IČ:
Osoba oprávněná jednat za
Ing. Michal Šmucr
zadavatele:
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
Cena celkem bez
Samostatně DPH Samostatně DPH
DPH:
(sazba 14 %):
(sazba 20 %):

Cena celkem
včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby

........................................
razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce
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Příloha č.3
Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
dodavatel
sídlo
(dále jen Dodavatel)
Dodavatel prohlašuje,
že ke dni ____________












nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
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;
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 zvláštního právního
předpisu
není na majetek dodavatele prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V …………………..…… dne …………..…………

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