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Název veřejné
zakázky:

SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY
NA SŠT PŘEROV

Zadavatel
Název / obchodní
firma :

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

IČ :

19013833

DIČ:

CZ19013833

Adresa sídla / místa
podnikání:

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Mgr. František Šober

Kontaktní osoba:

Mgr. František Šober

Telefon, fax:

+420 603 209 008

E-mail:

sober@kourilkova8.cz

Stránka 3 z 28

Vymezení veřejné zakázky
Veřejná zakázka zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 a násl.
zákona. Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce
č. 5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7. Postupy
pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK (dále i metodický pokyn).
Zadavatel je povinen při zadání této zakázky postupovat pouze dle Příručky pro příjemce
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7.
Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací
z prostředků finanční podpory OP VK (dále i metodický pokyn).
Na základě ustanovení § 44 odst. 9 zákona č, 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.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka ICT techniky a software. Předmět
veřejné zakázky je rozdělen na dvě části (A a B), viz příloha č. 2 Technická specifikace.
Uchazeč má možnost předložit nabídku na jednu nebo obě části předmětu veřejné
zakázky. Podá-li uchazeč nabídku na více částí, vloží své nabídky na každou jednotlivou
část veřejné zakázky do samostatné obálky. Na každou část bude uzavřena samostatná
smlouva.
Maximální výše předpokládané hodnoty Části A je:

86 330,- Kč bez DPH

Maximální výše předpokládané hodnoty Část B je:

1 130 000,- Kč bez DPH

CPV kód:
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
30213000-5 – Osobní počítače
32320000-2 – Televizní a audiovizuální přístroje
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
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Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 216 330 Kč bez DPH celkem.
Část A je v maximální výši:

86 330,- Kč bez DPH

Část B je v maximální výši:

1 130 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky (obou částí) odpovídá maximální nabídkové ceně
zakázky a je stanovena jako cena obvyklá. V případě překročení maximální nabídkové
ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH (bez ohledu na to, zda je
dodavatel plátcem či neplátcem DPH).

Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou položkovou cenu v Kč dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace
– Technická dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena
položky bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena položky
včetně DPH. Součástí bude i součet položek bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena
jako cena »nejvýše přípustná«.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz. příloha č.1 této
ZD).

Platební podmínky
Platební podmínky pro části A předmětu plnění:

1. Platba ve výši 100 % na základě daňového dokladu, vystaveného v den
předání předmětu plnění.
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Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost bude stanovena na 14
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platební podmínky pro část B předmětu plnění:

1. Platba ve výši 40 % na základě daňového dokladu, vystaveného v den
předání předmětu plnění
2. Platba ve výši 30 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve
ke dni 15. 9. 2012
3. Platba ve výši 30 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve
ke dni 15. 3. 2013
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, na faktuře musí být dále
uvedena specifikace projektu (název projektu a registrační číslo, logolink OP
VK). Splatnost bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo dvakrát provést změnu délky splatnosti daňových dokladů
s ohledem na finanční toky projektu. V rámci jedné změny může být termín splatnosti
prodloužen maximálně o 60 kalendářních dnů. Úprava termínu splatnosti bude řešena
dodatkem ke smlouvě.
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené
v zadávacích podmínkách zadavatel nepřipouští.

Kvalifikace uchazečů
Podmínky pro dodavatele pro část A a B předmětu plnění zakázky:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
-

základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona,

-

profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii. Originál či ověřenou
kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.
Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením prohlášení v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona.
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona
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 zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Podmínky pro dodavatele pro část B předmětu plnění zakázky:
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona
Splnění technických
předložením:

kvalifikačních

předpokladů

prokáže

dodavatel

v

nabídce

1. Seznamu alespoň tří dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech
letech v oblasti dodávky koncových zařízení a služeb odpovídajících předmětu
plnění v hodnotě minimálně 800 000 Kč bez DPH za každou z nich.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
•

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli, nebo
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•

osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo

•

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

Obchodní podmínky
7.1. Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče na jednotlivé části
předmětu plnění samostatně.
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
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pomoci Společenství, tedy text „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. Také
předávací protokol bude obsahovat logolink a prohlášení s textem, která dodá
objednatel zadavateli včas. Stejně tak i dodané dílo musí respektovat podmínky
povinné publicity OP VK.
7.7. Návrh smlouvy pro část B musí obsahovat informaci o tom, že předmět veřejné
zakázky je pořizován v rámci projektu „Inovace technického vzdělávání na
SŠT Přerov“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.26/01.0023“ 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 0,5% z ceny
za každý den po uplynutí dodací lhůty. V případě vady plnění činí pokuta 1 %
z ceny za každý den po uplynutí dodací lhůty.

Dodací podmínky
Termín dodání:
Termín dodávky je stanoven takto:
-

Pro všechny části do 3. září 2012.

Místo dodání:
Adresa sídla zadavatele veřejné zakázky.
Prohlídka místa plnění se neumožňuje.

Záruční podmínky
Zadavatel stanovuje minimální délku záruky dle běžných zákonných podmínek.
U jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny konkrétní požadavky (pokud jsou nad rámec
běžných 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.
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Na obálce bude uvedeno, na kterou zakázku je nabídka uchazečem předkládána, stejně
tak bude obálka obsahovat označení uchazeče a jednotlivých částí předmětu plnění.
Nabídka včetně příloh a podpůrných dokumentů musí být doručena v řádně uzavřené
obálce, označené heslem: "Neotvírat! Zadávací řízení SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA
DODÁVKU ICT TECHNIKY NA SŠT PŘEROV- ČÁST A nebo ČÁST B“ a s uvedením
adresy zadavatele i uchazeče.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto
článku zadávací dokumentace.
1. Krycí list nabídky
2. Obsah nabídky (s uvedením stránek jednotlivých částí nabídky)
3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
4. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c)
6. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona (jen pro část B předmětu
plnění)
7. Návrh smlouvy (na jednu či obě části předmětu plnění)
8. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku
Nabídka bude předložena nejpozději do 3. 8. 2012 do 12.00 hod. Nabídka bude
doručena na adresu zadavatele (viz kontaktní údaje), rozhoduje termín fyzického
doručení, nikoli odeslání.

Způsob hodnocení nabídek
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení částí A a B dle
ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

1.

Celková cena bez DPH (váha kritéria 60%).

2.

Kvalita technického řešení zakázky (váha kritéria 40%).

Způsob hodnocení
Pro hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií budou použity tyto vzorce:
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1.

Pro celkovou cenu služby bez DPH:
Nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena
100 x
cena hodnocené nabídky

2.

x 0,60

Pro kvalitu technického řešení zakázky

počet přidělených bodů

x 0,40

V případě hodnocení nabídek podle dílčího kritéria „Kvalita technického řešení zakázky“,
sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí
nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.

V rámci kritéria „Kvalita technického řešení zakázky“ bude komise hodnotit
•

Zkvalitnění souboru dodávky nad rámec požadovaného minima

•

Překročení minimálních požadovaných technických 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 vztahujících se k dílčímu
kritériu.
Zvítězí nabídka s nejvyšším součtem ohodnocení dílčích kritérií.

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
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Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 6. srpna 2012 v 9:30 hodin, na
adrese Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, v zasedací místnosti v 10. patře.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná
nebo pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů se musí prokázat
písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím sami
nejsou. Dále bude u sebe mít výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné
osoby, která plnou moc podepsala.

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel bude postupovat při případném zrušení výběrového řízení dle čl. 7. 4. 11.
Metodického pokynu - Zrušení výběrového řízení a dle § 84 zákona.

Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být pověřené osobě doručeny
nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace
musí být zaslány na adresu pověřené osoby (písemně, nebo elektronicky). Žádost
o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Zadavatel
prostřednictvím pověřené osoby poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3
pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím pověřené osoby současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

Ostatní informace
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.
Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.
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Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky.
Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od posledního dne lhůty
pro podávání nabídek.
Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku pro část A a B.
Uchazeč ve své nabídce předloží v souladu s § 68 odst. 3 zákona povinné součásti
nabídky.

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

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Název:

SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY NA SŠT PŘEROV

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova
8

Sídlo:

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

IČ:

19013833

DIČ:

CZ 19013833

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. František Šober

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

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH
(sazba ... %):

Cena celkem
včetně DPH:

Nabídková cena za část B předmětu plnění zakázky v CZK
Samostatně DPH
(sazba ... %):

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH
(sazba ... %):

Cena celkem
včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení
Funkce
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razítko

Příloha č. 2 Technická dokumentace (obsahuje minimální přípustné požadavky
a ve všech případech se požaduje nové zboží)

ČÁST A. DODÁVKA ICT TECHNIKY PRO KANCELÁŘE (Tato část bude
financována z provozních prostředků školy, nikoliv tedy projektu OPVK
a nevztahují se na ní tedy povinná ustanovení týkající se publicity projektu
a dalších náležitostí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
– maximální výše 86 330,- Kč bez DPH
(103 596,- Kč s DPH)
Notebook 1ks, orientační cena cca 11 800,- Kč bez DPH
Požadováno:

Nabídka:

procesor

dvoujádrový,min. výkon 2.600 bodů podle
3DMark06 CPU Rating, s integrovaným
grafickým jádrem

LCD

Min. 15,6“ LED, matný antireflexní displej

operační paměť

Min. 4GB RAM DDR3 o frekvenci
min.1333MHz

pevný disk

Min. 640GB

optická mechanika

DVD RW

grafická karta

Sdílená

síťová karta

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

zvuková karta

Integrovaná

vstupní a výstupní
porty

Min.:
1xHDMI
1xVGA
1x RJ45
2x USB 2.0
1x sluchátka/audio
1x mikrophone
čtečka paměťových karet min. 3v1

baterie

Min. 6článků

klávesnice

Integrovaná CZ s úplným blokem číselných
kláves

myš

Optická s kolečkem, USB

brašna

Ano

operační systém,
SW

OS kompatibilní s Windows 7 64bit CZ

záruka

min. 24 měsíců
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Ultrabook 1ks, orientační cena 20 830,- Kč bez DPH
Požadováno:
procesor
dvoujádrový

Nabídka:
min. výkon 2900 bodů podle 3DMark 06 CPU
Rating, s integrovaným grafickým jádrem

LCD

14" LCD s LED podsvícením, lesklý, podpora
rozlišení 1366 x 768 bodů

operační paměť

Min. 6 GB DDR3

pevný disk

Min. 128 GB SSD

grafická karta

Integrovaná s 1 GB DDR5 vlastní paměti

síťová karta

Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s

zvuková karta

Integrovaná

vstupní a výstupní
porty

Min.:

baterie

Li-Pol baterie, výdrž min. 5 hod.

klávesnice

Integrovaná CZ s numerickou částí

myš

Optická s kolečkem, USB

operační systém

OS kompatibilní s Windows 7 64 bit CZ

záruka

min. 24 měsíců

1x
2x
1x
1x
1x

HDMI
USB 3.0
RJ-45
Sluchátka/Mikrofon
Čtečka paměťových karet
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Multifunkční tiskové zařízení: 2 ks, orientační cena za 2 ks cca 9 200,- Kč bez DPH
(orientační cena za 1 ks cca 4 600,- Kč bez DPH)
Požadováno:

Nabídka:

technologie tisku

Inkoustová

barva

Ano

formát

A3

rozlišení tisku

6000 x 1200 dpi

kapacita
automatického
podavače
dokumentů

min. 35 stran

LAN, USB 2.0, WiFi,
fax

Ano

rozlišení skeneru

1200 x 2400 dpi

čtečka paměťových
karet

ano

oddělené barevné
tiskové náplně

Ano

rychlost tisku

až 35 stran/min černobíle

duplexní tisk

ano

vstupní zásobník

Min. 250 listů

displej LCD

barevný grafický

záruka

min. 24 měsíců
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PC 5ks, orientační cena za 5 ks cca 41 500,- Kč bez DPH (orientační cena za 1 ks cca
8 300,- Kč bez DPH)
Požadováno:

Nabídka:

procesor

min. výkon 3800 bodů podle 3DMark06
CPU Rating, s integrovanou grafikou

operační paměť

min. 1x DIMM DDR3 4GB 1333MHz

pevný disk

min. 500 GB SATA III/600 64MB cache

optická mechanika

DVD RW

síťová karta

10/100/1000 Mbit/s

zvuková karta

Integrovaná

čtečka karet

bez čtečky

operační systém,
SW

OS kompatibilní s Windows 7 Professional
64 bit CZ

záruka

min. 24 měsíců

poznámka

bez myší, bez klávesnic, bez monitorů
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Monitor 1ks, orientační cena cca 3 000,- Kč bez DPH
Požadováno:

Nabídka:

velikost úhlopříčky

23”

rozlišení

1920x1080

jas

min. 250cd

kontrast

min. 1000:1

vstupy a výstupy

2x HDMI, D-SUB

integrované
reproduktory

ano

upevnění na zeď

ano

doba odezvy

3-5ms

záruka

24 měsíců

poznámka

není přípustné dodat již použitý monitor
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ČÁST B. DODÁVKA ICT TECHNIKY PRO PROJEKT (Tato část bude
financována z projektu OPVK) – maximální výše 1 130 000,- Kč bez DPH
(1 356 000,- Kč s DPH)
Stolní PC + LCD monitory 25 ks, max. cena celkem je 614 583,33 Kč bez DPH
(737 500 Kč vč. DPH), 1 ks PC + monitor max. cena 24 583,33 bez DPH (29 500,- Kč vč.
DPH)
Stolní PC 25 ks
Požadováno:

Nabídka:

procesor

4 jádra – integrované grafické jádro,
min. 3 GHz, min. 6 MB Cache

operační paměť

min. 4 GB (2 x 2 GB) DDR3 1333

pevný disk

min. 1TB HDD, SATA III 7200 ot/min

optická
mechanika

min. 16xDVD+/- RW

grafická karta

určená pro aplikace typu CAD 3D,
Quadro 600
min. DVI výstup, Display port, 1 GB
DDR3, 128 bit

síťová karta

integrovaná, rychlost 10/100/1000
Mbit/s

zvuková karta

Integrovaná

vstupní a výstupní
porty

min. USB 2.0 a USB 3.0 vpředu
skříně, 2x USB vzadu, HDMI, výstup
DVI, display port

klávesnice

USB klávesnice CZ

myš

USB optická myš s kolečkem

příslušenství

10 ks redukce USB - RS 232, 30 ks
UTP kabel CAT6, 3m
drobné síťové prvky pro zprovoznění
všech dodaných zařízení

operační systém

OS kompatibilní s Windows
7 Professional 64bit CZ

záruka

min. 24 měsíců

LCD monitor 25 ks, typ panelu LCD S-IPS
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Nabídka:

Požadováno:
velikost
úhlopříčky

24”

rozlišení

min. 1920x1200

pozorovací úhel

min. 178/178 stupňů

konektory

Display port, DVI-D s podporou HDCP

záruka

min. 24 měsíců

poznámka

není přípustné dodat repasované
počítače ani již použité monitory

Dataprojektor

1 ks max. cena 20 833,33 Kč bez DPH
(25 000,- Kč vč. DPH)

rozlišení

Nativní XGA (1024 x 768)

poměr stran

4:3 nativní, 16:9 kompatibilní

hlučnost

max. 28 dBA (tichý režim)

svítivost

min. 2700 ANSI lm

kontrast

min. 2000 : 1

životnost lampy

min. 6000 hod. v ECO módu

konektory

min. HDMI, USB, RJ 45, konektor 15 Pin D-Sub, komponentní
video, konektor S-video, kompozitní video (cinch)

příslušenství

umožňující bezdrátové připojení tabletů pro realizační tým viz
tabulka pro specifikaci tabletů

minimální záruka

36 měsíců projektor i lampa

poznámka

není přípustné dodat již použitý dataprojektor
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Laserové multifunkční zařízení (oboustranný tisk, kopírování, skenování)
1 ks, max. cena 20 833,33 Kč bez DPH (25 000,- Kč vč. DPH)
Požadováno:

Nabídka:

technologie tisku

laserová

barva

oddělené náplně

formát

min. A4

rozlišení tisku

min. 1200 x 600 dpi

vstup/výstup

min. LAN (RJ45), možnost tisku
z tabletů, USB 2.0

rychlost tisku

min. 25 stran/min barevně

skenování

min PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

vstupní zásobník papíru

min. 250 listů

oboustranný tisk

ANO

síťová karta

integrovaná

podporované OS

Microsoft Windows 2000 Sp3,
XP, Vista 32/64, MAC OSx10.3
nebo vyšší

příslušenství

kabely

záruka

min. 2 roky

poznámka

není přípustné dodat již použité
zařízení
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Tablety 25 ks (žáci) + 3 ks (pro realizační tým), cena celkem 396 666,67 Kč bez
DPH (476 000,- Kč vč. DPH), 1 ks max. cena 14 166,67 Kč bez DPH (17 000,- Kč vč.
DPH)
Tablety pro žáky: 25 ks
Požadováno:

Nabídka:

procesor

2 jádra, frekvence min. 1 GHz

display

9.7”, dotykový, HD rozlišení 2048x1536

paměť

min. 32 GB

operační
systém, SW

iOS, SW pro práci s texty, tabulkami
a prezentacemi

baterie

výdrž min. 8 hodin

výbava

min. Wifi, BlueTooth, reproduktor, mikrofon, zadní
a přední webová kamera

podporované
formáty

min. MPEG-4, MOV, docx, xlsx, pptx, txt, rtf, html,
pdf

příslušenství

sluchátka, ochranné pouzdro bezpečně chránící
tablet při pádu, umožňující nabíjení v kufru bez
vyjmutí tabletu

1 ks kufr pro
nabíjení
a synchronizaci
tabletů

úložný prostor pro min. 24 ks tabletů

záruční doba

min. 2 roky

poznámka

není přípustné dodat již použitá zařízení

3 ks tabletů: pro realizační tým
Požadováno:

Nabídka:
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procesor

2 jádra, frekvence min. 1 GHz

display

9.7”, dotykový, HD rozlišení 2048x1536

paměť

min. 64 GB

operační
systém, SW

iOS, SW pro práci s texty, tabulkami
a prezentacemi

baterie

výdrž min. 8 hodin

výbava

min. Wifi, BlueTooth, 4G modem,
reproduktor, mikrofon, zadní a přední
webová kamera

podporované
formáty

min. MPEG-4, MOV, docx, xlsx, pptx, txt,
rtf, html, pdf
sluchátka

příslušenství

ochranný kryt s magnetickým systémem
uchycení pro ochranu displeje s možností
použití jako dvoupolohového stojánku

záruka

min. 2 roky

poznámka

není přípustné dodat již použitá zařízení
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Drobné síťové prvky, cena celkem 8 333,33 bez DPH (10 000,- vč. DPH)
Požadováno:

poznámka

Nabídka:
Součástí dodávky pro část B musí být
také drobné síťové prvky potřebné
k uvedení výše zmíněných produktů do
provozuschopného stavu.

Kancelářský SW, 25 kusů, cena celkem 31 250,- bez DPH (37 500,- vč. DPH)
Požadováno:
poznámka

Nabídka:
kompatibilní s formáty docx, xlsx, pptx
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CAD software - dodávka, instalace, cena celkem 37 500,- Kč bez DPH
(45 000,- Kč vč. DPH)
Požadavky jsou uvedeny v tabulce:
CAD software - dodávka, instalace, cena celkem 37 500,- Kč bez DPH (45 000,Kč vč. DPH)
Požadováno:

Nabídka:

počet licencí: min. 60 plovoucích
tvorba 3D parametrických modelů
tvorba 2D výkresové dokumentace bez návaznosti na model
plná kompatibilita s dosavadním CAD/CAM prostředím
možnost využití dosavadních výukových materiálů
otevírání souborů ipt, iam,idw, dwg, ipn, dwg, dxf, iges, sat, step
export do iges, step, stl, sat, dxf, dwg,pdf
databáze normálií
tvorba modelů a jejich výkresové dokumentace
tvorba sestav a jejich výkresové dokumentace
tvorba svarků a jejich výkresové dokumentace
tvorba plechových rozvinů a jejich výkresové dokumentace
animace sestav
simulace mechanického namáhání
analýza namáhání metodou konečných prvků
modul pro výpočty a automatizovaný návrh základních strojních
součástí a celků
inteligentní konstrukce výrobků
modifikace 3D parametrických modelů
modifikace 2D výkresů
řízení 3D modelů interními parametry
řízení 3D modelů externími parametry
inteligentní tvorba rozměrových řad
podpora cloudových technologií
aktualizace SW - min 3 roky
instalace síťového správce licencí
instalace SW na 25 stanic
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Příloha č. 3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec
1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………………………………..…
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona
a to tak, že:
a) právnická osoba, nikdo ze statutárních zástupců dodavatele, ani samotný
dodavatel, 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,
přijetí úplatku,
podplacení, 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) právnická osoba, 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 právních předpisů,
e) dodavatel není v likvidaci,
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (i ve vztahu ke
spotřební dani)
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
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,
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V……………………., dne ……………………..
____________________________
Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele
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