Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů)
Číslo zakázky (bude
doplněno ZS)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele, vč. kontaktních
údajů (telefon a emailová
adresa):
Lhůta pro podávání
nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

KUOK 75146/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0091
CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu
„CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol“
dodávka
26. 8. 2013
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP Olomouc
tel. č.: +420 585 631 001, fax: 585 631 012, e-mail: rektor@upol.cz

619 89 592
CZ 619 89 592
Mgr. Monika Kašparová
tel. č.: +420 585 631 122, fax: 585 631 126, e-mail:
monika.kasparova@upol.cz
26. 8. 2013 až 21. 10. 2013 do 10:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačových sestav
(celkem 49 identických sestav) a softwarového vybavení (celkem
147 licencí software zaměřeného na tvorbu technické 2D a 3D
výkresové dokumentace) pro účely zajištění klíčových aktivit
projektu „CAD - počítačem podporované technické kreslení do
škol“.
Název
30213300-8

kód CPV
Stolní počítač
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30231000-7
Počítačové monitory a konzoly
30237000-9
Součásti,
příslušenství
a
……………………………………..pro počítače

doplňky

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

883.746,- Kč bez DPH

Typ zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

1. 11. 2013
31. 11. 2013

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
se sídlem:
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
IČO:
61989592
DIČ:
CZ61989592
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
se sídlem:
Zborovská 293, 753 11 Hranice

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/
časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

statutární zástupce:

PhDr. Radovan Langer

IČO:

70259909

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):

Ing. Dušan Rychnovský,
581 601 649, 732 958 888,
du.rych@post.cz

Gymnázium, Prostějov, Komenského 17
se sídlem:

Komenského 17, 796 01 Prostějov

statutární zástupce:

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

IČO:

44053916

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):
541

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, 582 302
fidrmuc@cmg.prostejov.cz

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
se sídlem:
Statutární zástupce:
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Opletalova 189, 784 01 Litovel
RNDr. Jitka Krausová

IČO:
kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):
023,

00601772
RNDr. Jitka Krausová, 585 392
602 596 620, reditel@gjo.cz

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
se sídlem:

Čajkovského 9, 779 00 Olomouc

statutární zástupce:

Mgr.Radek Čapka

IČO:

00848956

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):
723 487 598

Mgr. Radek Čapka, 585 412 493,
capka@gcajkol.cz

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem:
785 01

Horní náměstí 5/167, Šternberk,

statutární zástupce:

Mgr. Tamara Kaňáková

IČO:
kontaktní osoba

00601764

(jméno, telefon, email):

Mgr. Tamara Kaňáková, 603
815 442,
kanakova@gymst.cz

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
se sídlem:

Gymnazijní 257, Uničov, 783 91

statutární zástupce:

Mgr. Roman Riedl

IČO:
kontaktní osoba

00601756

(jméno, telefon, email):

Mgr. Roman Riedl, 775 725 263,
romanriedl@gymun.cz

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 10. 2013 v 10:00 hod.
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na
adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
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Hodnotící kritéria:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Monika Kašparová
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu
lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše
uvedené lhůty.
Základním kritériem pro vyhodnocení veřejné zakázky je celková
nejnižší cena v Kč bez DPH.
Splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání
nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b)
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
c)
technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
d)
v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložením
čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku

Požadavky na prokázání
splnění základní a
profesní kvalifikace
dodavatele:

Prokázání kvalifikace
a)
Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona požaduje, aby
dodavatel, se kterým bude uzavřena kupní smlouva podle § 82
zákona, předložil před podpisem kupní smlouvy originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
b)
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni
podání nabídky uchazeče starší 90 kalendářních dnů.
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona formou dle § 53
odst. 3 písm. a) až d) zákona a v souladu s § 57 zákona
předložením prostých kopií:
a)
výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a
b)),
b)
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)),
c)
potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního
zabezpečení (§ 53 odst. 1 písm. h)),
d)
čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g),
i) až k).
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
prokáže dodavatel, který předloží prosté kopie:
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•
podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v
ní zapsán,
•
podle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý
předmět veřejné zakázky
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
prokáže dodavatel, který předloží v prosté kopii v souladu s ust. §
56 odst. 1 písm. f) zákona
- doklad prokazující shodu
požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Pro všechny
nabízené výrobky musí být vystaveno prohlášení o shodě, dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí. Splnění této podmínky doloží uchazeč předložením kopie
prohlášení o shodě, či formou čestného prohlášení.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Forma nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem vyřadí.
Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity
tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z
nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by
měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením
„ORIGINÁL, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem:
„OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu
„CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol“ NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je
možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (vyrozumění o
tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro
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Požadavek na zpracování
nabídky a způsob
zpracování nabídkové
ceny

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

podání nabídek).
Obsah nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh kupní smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované
zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující
splnění kvalifikace.
Nabídka bude podána v následující struktuře:
•
Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
•
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
•
Návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle přílohy č. 3 k
zadávací dokumentaci
•
Doložení garantovaných technických parametrů pro doložení
splnění požadavků zadavatele specifikovaných příloze č. 2. této
zadávací dokumentace
•
Doložení garantovaných technických parametrů jednotlivých
položek dodávky
•
Podrobnou kalkulaci nabídkové ceny po jednotlivých
kupujících
•
V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 musí být součástí
nabídky rovněž:
a)
seznam statutárním orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b)
má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c)
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
Uchazeči musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších
oprávněných osob archivovat veškerou dokumentaci projektu
minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém
nestanovuje lhůtu delší. Dokumentace musí být vedena přehledně a
musí být lehce dosažitelná. Uchazeč musí zajistit, aby v případě
kontroly mohly být archivované dokumenty (jednotlivé doklady)
použity jako důkazní materiál. Toto ustanovení musí být uvedeno ve
smlouvě o dílo!
Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce.
Další podmínky jsou zveřejněny na adrese:
https://zakazky.upol.cz/contract_index.html pod názvem:
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OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu
„CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol“
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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