ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K ZAKÁZCE
Nákup techniky pro zajištění projektu
zadávaná v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK, verze 6, s datem účinnosti 29. 6. 2012
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1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

Statutární zástupce: Mgr. Radomír Pavlík, pavlik.zsaddzabreh@seznam.cz, 777733537
Sídlo zadavatele: Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
IČ: 49589725
DIČ:
Doručovací adresa: Sušilova 40, Zábřeh
Kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Martin Žahourek, zahourek.zsaddzabreh@seznam.cz,
777733536

2. Název zakázky
Nákup techniky pro zajištění projektu ,,Globální svět nás spojuje – Multimediální inkluzivní
vzdělávání,,

3. Předmět a popis zakázky
Předmětem zakázky je komplexní dodávka zařízení pro realizaci projektu a to:
Dodávka:
13 ks operačního programu a kancelářského balíku (textový, tabulkový a grafický editor)
max. celková cena bez DPH 40826,45 Kč, částka s DPH 49.400 Kč
10 ks notebooků (procesor min. 3000 bodů v benchmark testu, 15 – 16“ uhlopříčka
monitoru, vel. disku min 500GB) max. celková cena bez DPH 123966,94 Kč, částka s DPH
150.000 Kč
10 ks digitálních kamer (full HD rozlišení obrazu, 32x zoom) max. celková cena bez DPH
49586,78 Kč, částka s DPH
60.000 Kč
10 ks digitálních fotoaparátů (minimálně 16MPix rozlišení, min. 14x optický zoom), celková
cena bez DPH 29752,07 Kč, částka s DPH
36.000 Kč
3 ks tabletů, (min. 9.5“ displej, Wi-Fi min. 802.11 b/g/n v pásmech 2,4 GHz, s fotoaparátem min.
5Mpx, rozlišení obrazovky min. 1900 x 1200) , max. celková cena bez DPH 37190,08 Kč, částka s
DPH 45.000 Kč
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Dodavatel nesmí překročit cenu u výše vypsaných předmětů – zboží.

4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Předpokládaná hodnota zakázky s DPH:

281322,31 Kč
340.400 Kč

Předpokládaná hodnota zakázky s DPH je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Nabídky
překračující tuto částku budou vyřazeny.

5. Lhůta a místo podání nabídky
Datum vyhlášení výzvy:
Lhůta pro podání nabídky:

21. 10. 2013
21. 10. 2013 - 4. listopadu 2013 do 12:00 hodin
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoli podání
poštovní službě. Veškeré nabídky přijaté po uvedeném
datu a hodině budou vyřazeny.

Místo podání nabídky:

Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh,
Sušilova 40,
789 01 Zábřeh
Nabídky je možné zasílat poštou nebo osobně doručit.
V případě osobního doručení je místem předání kancelářsekretariát školy na téže adrese.

6. Lhůta dodání zakázky
Veškeré dodávky definované v předmětu a popisu zakázky a následně ve smlouvě uzavřené
s dodavatelem je dodavatel povinen dodat do 15.11.2013, místo plnění: Základní škola,
Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh.

7. Náležitosti nabídky
Nabídka musí obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH, včetně členění za jednotlivá zařízení celkem
- podrobný popis dle požadavků bodu č. 3 této Zadávací dokumentace,
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-

-

jméno a příjmení, funkci, telefon a e-mailovou adresu kontaktní osoby oprávněné
jednat se zadavatelem ve věci zakázky,
kopii dokladu 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 (ne starší 90 dnů).
Dodavatel k nabídce přiloží návrh smlouvy, dle všech náležitostí dle příručky pro
příjemce finanční podpory z OPVK, verze 6, s datem účinnosti 29. 6. 2012.

Formální náležitosti nabídky:
- nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu
je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče,
- nabídka musí být vypracována v českém jazyce a předložena v 1 originále.
- uchazeč musí v nabídce uvést kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon
a emailovou adresu.
Požadavky pro doručení nabídky:
Nabídka musí být doručena (poštou či osobně) v uzavřené obálce. Obálka musí obsahovat
název a sídlo společnosti předkládající nabídku, dále název zakázky „Nákup techniky pro
zajištění projektu“ a text „Neotvírat“.

8. Hodnotící kritéria
Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena s DPH

Váha hodnotícího kritéria
100%

9. Doplňující ustanovení
Zadávací řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení a to
nejpozději do uzavření smlouvy. O případném zrušení výběrového řízení bude zadavatel
bezodkladně písemně informovat oslovené společnosti a všechny uchazeče, kteří podali
nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělovat
důvody zrušení výběrového řízení.
Ve smlouvě uzavřené s dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat doklady,
související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
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Podpis statutárního zástupce zadavatele, razítko:
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