Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace
k Výzvě k podání nabídek
název zakázky: Dodávka výpočetní techniky

Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Adresa pro doručování
korespondence:
Kontaktní osoba:

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Kollárova 3, 796 01, Prostějov
Ing. Michal Šmucr – ředitel školy, vedoucí projektového týmu
tel: 582 344 060
e-mail: m.smucr@gjwprostejov.cz
479 222 06
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 79601,
Prostějov - sekretariát
Mgr. Michal Vodička – manažer projektu
tel: 582 344 060, 724 769 109
m.vodicka@gjwprostejov.cz

Identifikace projektu
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/1.2.26/02.0094
Podpora vzdělávání fyziky a astronomie

1. Vymezení plnění zakázky
Předmětem zakázky je koupě výpočetní techniky v tomto rozsahu:
-

35 ks notebooků s operačním systémem a příslušenstvím,
5 ks tabletů,
1 ks černobílá laserová tiskárna.

Podrobný popis a specifikace předmětu této zakázky je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
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2. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění:
Místo plnění:

Dodavatel je povinen dodat předmět zakázky nejpozději do 30. 12. 2013.
Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, 796 01, Prostějov

3. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. 12. 2013.
4. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen při podání nabídky splnit kvalifikaci dle níže uvedených požadavků.
Dodavatel prokazuje splnění:
4.1.

základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), v rozsahu dle § 53 odst. 1 písm. a) - h) a § 53 odst. 1 písm. j)
a k) zákona. Splnění všech výše uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.

4.2.

profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 50 odst. 1 písm. b) zákona, v rozsahu dle § 54 a), b)
zákona. Uchazeč předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, přičemž výpis
z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dní ke dni podání nabídky.

4.3.

předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku ve smyslu
§ 50 odst. 1 písm. c) zákona.

Dodavatel uvede v nabídce skutečnost, že zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle §
67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, společně s potvrzením Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánů sociálního
zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením.
Dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se
zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, musí tyto skutečnosti
prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího
řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, je rozhodný průměr čtvrtletní přepočtený počtem zaměstnanců podle § 11 vyhlášky
č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tyto skutečnosti uchazeč
prokáže v nabídce předložením místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.
Dodavatel je oprávněn splnění kvalifikace prokázat způsobem uvedeným v § 51 odst. 4 zákona.
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5. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky této zakázky jsou obsaženy ve Smluvním vzoru Kupní smlouvy (dále jen
„smluvní vzor“), který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
6. Požadavek zadavatele na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští možnost podávat varianty nabídky.
7. Další požadavky zadavatele
Tato zakázka není rozdělena na části.
8. Požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se rozumí cena nejvýše přípustná, tj. konečná cena za provedení předmětu plnění,
uvedená v čl. 3.1. smluvního vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky byla stanovena na částku:
648 900,- Kč s DPH (536 281 Kč bez DPH).
Nejvýše přípustná nabídková cena za 1 kus každé jednotlivé položky zboží, ve smyslu přílohy č. 1 této
zadávací dokumentace, nesmí přesáhnout částku:
1. Notebook 13“ 16.940,- Kč s DPH ( 14.000,- Kč bez DPH)
2. Notebook 15“ 16.940,- Kč s DPH ( 14.000,- Kč bez DPH)
3. Tablet typ A 10.000,- Kč s DPH ( 8.264,46 Kč bez DPH)
4. Tablet typ B 10.000,- Kč s DPH ( 8.264,46 Kč bez DPH)
5. Tiskárna
6.000,- Kč s DPH ( 4.958,68 Kč bez DPH)
V případě překročení maximální nabídkové ceny bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z
důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
9. Požadavky na zpracování nabídky
9.1.

Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

9.2.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče.

9.3.

Dodavatel podává nabídku písemně v listinné podobě. Zadavatel stanoví, že nabídky není možné
podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka obsahuje zejména:
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-

doklady prokazující splnění kvalifikace a prokázání dalších skutečností uvedených v čl. 4 této
zadávací dokumentace;

-

návrh smlouvy, který bude obsahovat pouze všechna ustanovení Smluvního vzoru, který tvoří
přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. V článku 3.1. návrhu smlouvy uvede uchazeč nabídkovou
cenu vč. DPH. Uchazeč vyplní v čl. 3.2. tabulku ve všech polích. Uchazeč v návrhu smlouvy vyplní
všechny požadované údaje týkající se prodávajícího. Návrh smlouvy bude datován a podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. K návrhu smlouvy bude připojena příloha č. 1
zadávací dokumentace – Specifikace zboží, na kterou návrh smlouvy odkazuje a uchazeč v ní vyplní
tabulku v poli nazvaném parametry zboží u jednotlivých parametrů a všech druhů zboží.

9.4.

Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky s uvedením kontaktní adresy uchazeče a výzvou „NEOTEVÍRAT“.

9.5.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou, prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec
po převázání musí být přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek
10.1. Lhůta pro podání nabídek zpracovaných podle podmínek a požadavků zadavatele dle výzvy a
zadávací dokumentace končí dne 19. 11. 2013, v tento den již musí být všechny nabídky doručeny
zadavateli.
10.2. Nabídky se podávají v listinné podobě osobně v sídle zadavatele (tj. Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3, 796 01, Prostějov) v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod., nebo
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence na adresu pro doručování, tj. Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 796
01, Prostějov – sekretariát.
10.3. Obálky s nabídkami budou označeny způsobem stanoveným v čl. 9.4. této zadávací dokumentace.
11. Platební podmínky
Platební podmínky jsou obsaženy ve smluvním vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
12. Způsob hodnocení nabídek
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). V případě rovnosti nabídkových cen bude jako nejvhodnější nabídka hodnocena ta, která byla
zadavateli doručena dříve.
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13. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
14. Přílohy zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky
- Příloha č. 2 - Smluvní vzor Kupní smlouvy
Případné další dotazy zodpoví: Mgr. Michal Vodička, tel.: 582 344 060, 724 769 109, email:
m.vodicka@gjwprostejov.cz.

V Prostějově dne 30. 10. 2013

Ing. Michal Šmucr
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