Příloha č. 1
Zadávací dokumentace
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
k zakázce
Zajištění dodávky ICT techniky do výukových pracovišť DVPP
1. Informace o předmětu a druhu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT technik do výukových pracovišť DVPP v
rámci realizace projektu CZ.1.07/1.3.45/02.0059 POKROK - profesní rozvoj pedagogických
pracovníků škol v Olomouckém kraji. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
OP VK.
Předmět plnění je rozdělen nadvě části podle místa dodání zakázky resp. podle míst
výukových pracovišť DVPP. Rozdělení plnění na části A a B je uvedeno v příloze č. 2
„Podrobná specifikace předmětu zakázky“. Veřejná zakázka bude posuzována a hodnocena
jako jeden celek.
Předmět veřejné zakázky, kromě vlastní dodávky, zahrnuje i dopravu na místo plnění
v předem stanovených a závazných termínech a instalaci (pouze u části B). U každé položky
dodávky je uvedeno (v příloze č. 2 zadávací dokumentace), zda je součástí dodávky i
instalace. Při plnění předmětu veřejné zakázky musí být dodavatelem dodrženy minimálně
uvedené technické parametry. Všechny dodávky musí splňovat minimální požadavky
zadavatele, uvedené v příloze č. 2 „Podrobná specifikace předmětu zakázky“.
Veškerá dodávaná výpočetní a didaktická technika v rámci dodávky musí být nová
(nesmí být použitá ani repasovaná).
Zadávací řízení se řídí metodikou OPVK, dle Příručky pro příjemce verze 6, nejedná se o
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Podání nabídky
Způsob podání nabídek
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena písemně v českém
jazyce. Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce, označené:
a)
b)
c)
d)

nápisem „NEOTVÍRAT – „VŘ - Dodávky ICT techniky“,
adresou zadavatele ARS rozvojová agentura, s.r.o., Krapkova 7, 779 00 Olomouc,
adresou a IČ uchazeče;
obálka musí být zabezpečena tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před
otevíráním obálek.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 18. prosince 2013 v 11 hodin.
Nabídky se podávají na adrese zadavatele – ARS rozvojová agentura, s.r.o., Krapkova 7,
Olomouc 779 00, v pracovní dny od 8 do 15 hodin. V poslední den lhůty pro podání do 11
hodin.
Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí v místě zadavatele. Všechny doručené
a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do seznamu doručených
a přijatých nabídek, včetně uvedení data a času přijetí.
Otevírání obálek
Otevírání obálek je neveřejné.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena na 90 dnů
ode dne lhůty pro podání nabídek.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena je cenou za kompletní plnění veřejné zakázky v Kč vč. DPH.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v českých korunách. Uchazeč podrobně specifikuje a
ocení všechny položky uvedené v příloze č. 5 „Položkový rozpočet“. Uchazeč musí dodržet
závaznou strukturu a formu této přílohy. Uchazeč nesmí měnit strukturu rozpočtu (přidávat,
ubírat položku, měnit popis položky danou zadavatelem). Nabídková cena tvoří součet
všechcen položekpředmětu plnění veřejné zakázky. Tato nabídková cena bude přenesena do
formuláře „Krycí list nabídky“ v příslušném členění:
- cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH
- nabídková cena celkem v Kč vč. DPH.
Pokud uchazeč není plátce DPH, uvede pouze nabídkovou cenu celkem v Kč vč. DPH.
Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré nutné a související náklady, spojené s řádnou a
úplnou realizací veřejné zakázky (včetně např. záruky, dopravy, instalace aj.). Nutné a
související náklady spojené s řádnou a úplnou realizací zakázky musí být zohledněny v
cenách jednotlivých položek uvedených v příloze č. 5.
Detailní specifikace dodávky, kterou vyplňuje uchazeč v příloze č. 5, musí být podrobná tak,
aby z ní bylo patrné, že splňuje specifikaci požadovanou zadavatelem definovanou v příloze
č. 2.
Nabídková cena jednotlivých položek nesmí překročit jednotkové ceny položek dané
rozpočtem projektu POKROK.
- PC s příslušenstvím, jednotková cena 16 000,- Kč (s DPH)
- Notebook, jednotková cena 16 000,- Kč (s DPH)
- Set interaktivní tabule, jednotková cena 47 9000,- Kč (s DPH)
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V případě překročení nabídkových cen nad povolené limity bude nabídka vyloučena z
dalšího řízení.
Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze
s kontaktní osobou zadavatele (ARS rozvojová agentura, s.r.o., Krapkova 7, 779 00 Olomouc,
vr@arsra.cz).
4. Kvalifikační předpoklady
Každý uchazeč musí doložit tyto doklady pro prokázání příslušné kvalifikace:
a) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci formou čestného prohlášení v rozsahu § 53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří
nedílnou součást zadávací dokumentace – Příloha č. 4 „Čestné prohlášení o kvalifikaci“.
Čestné prohlášení musí být předloženo jako originál, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
b) Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
c) Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku popř. živnostenský list/y)
5. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou definované v Příloze č. 6 - Návrh kupní smlouvy, která je součástí
zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní zeleně označené pasáže v kupní smlouvě (jedná se o
identifikační údaje uchazeče a cena za dodávku). Zbylé části návrhu kupní smlouvy jsou
závazné. Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
6. Termín a místo plnění
Termín pro dodání plnění: 30 dnů od podpisu smlouvy (nejpozději však do 20. 1. 2014)
Místo plnění: Pracoviště DVPP v rámci projektu POKROK. Jednotlivé části zakázky budou
dodány na tyto adresy takto:
- Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc (8 ks PC s
příslušenstvím)
- SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, 783 91 Uničov (15 ks Notebooků a 1 ks setu interaktivní
tabule)
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7. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Označení kritéria
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Název hodnotícího kritéria
Nabídková cena (vč. DPH)

Váha kritéria v %
100 %

Popis hodnotícího kritéria:
1. Nabídková cenaje celková nabídková cena předmětu plnění vč. DPH. Pro hodnocení
bude použit údaj o nabídkové ceně, uvedený na „Krycím listu nabídky“.
8. Dodatečné informace
Každý uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Tyto dodatečné informace musí uchazeč zaslat elektronicky na kontaktní e-mail
vr@arsra.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré
dodatečné informace budou zaslány všem známým uchazečům stejným způsobem, jakým
bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.
9. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v originále, v písemné formě, v českém
jazyce. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Uchazeč seřadí jednotlivé dokumenty a části nabídky podle tohoto seznamu:
1. Krycí list nabídky (vyplněný závazný formulář)
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (podepsaný závazný vzor)
3. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
4. Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
5. Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
(vyplněný závazný vzor)
6. Položkový rozpočet (vyplněný závazný formulář)

V Olomouci dne 2. 12. 2013
Ing. Petr Manek
jednatel společnosti ARS rozvojová agentura, s.r.o.
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