Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory 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
poskytovatelem dotace)1
Název programu:

C13878

Registrační číslo projektu
Název 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:

CZ.1.07/1.4.00/21.3811
Modernizace vzdělávání
Interaktivní technika I.
Dodávka hardware a software a dalšího vybavení a služeb
dle specifikace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

22. 7. 2013
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342, 434 01 Most
Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy
Telefon: +420 476 707 337, +420 730 575 278
E-mail: jana.nachtigalova@1zsmost.cz
49872184
Zadavatel není plátce DPH.
Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy
Telefon: +420 476 707 337, +420 730 575 278
E-mail: jana.nachtigalova@1zsmost.cz
22. 7. 2013 až 1. 8. 2013 do 10.00 hod.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je:
a) Zajištění dodávky prezentační AV techniky určené
pro realizaci klíčových aktivit projektu, a to včetně
příslušenství (dále jen „zboží“).
b) Doprava zboží do místa plnění.
c) Instalace HW a SW a dalšího vybavení v místě
plnění a konfigurace tohoto zboží dle požadavků
zadavatele.
d) Zaškolení obsluhy.

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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e) Předání dokumentace ke zboží v českém jazyce.
f) Servis v záruční době v místě plnění.
Položkový seznam zboží:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interaktivní tabule včetně montáže.
Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů.
Ozvučení učebny včetně montáže.
Datový interaktivní projektor včetně montáže.
Plazmový interaktivní zobrazovač včetně montáže.
Akreditované školení pedagogů.

Konkrétní technické parametry specifikace s uvedením
minimálních požadavků na zboží a počet kusů zboží jsou
uvedeny v Položkovém rozpočtu (příloha č. 2 této Zadávací
dokumentace). Uchazeč je povinen tyto minimální
požadavky ve své nabídce dodržet.
Další požadavky na předmět
VZMR:

1. Technické parametry zboží musí být v souladu
s minimálními požadavky zadavatele. Zboží musí
být nové, nesmí se jednat o repasované
komponenty. Instalace SW a konfigurace bude
realizována dle konkrétních potřeb zadavatele.
2. Minimální záruční doba je stanovena konkrétně u
každého jednotlivého zboží v Položkovém rozpočtu
(příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).
3. Platba za předmět VZMR bude uskutečněna na
základě faktury vystavené uchazečem, jejíž
splatnost bude 21 dní od jejího doručení zadavateli.
4. Uchazeč je povinen uhradit zadavateli smluvní
pokutu, je-li v prodlení s dodáním zboží, ve výši
0,05 % z celkové kupní ceny s DPH za každý i
započatý den, v němž prodlení trvá.

Doba plnění VZMR:

Předpokládaný termín zahájení: 21. 8. 2013
Předpokládaný termín ukončení: 29. 8. 2013

Místo plnění VZMR:

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342
434 01 Most
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Předpokládaná hodnota
VZMR v Kč:

233 000,- Kč bez DPH (281 930,- Kč s 21 % DPH)
Uvedená cena je nejvýše možná a nepřekročitelná.

Typ zakázky:

Požadavky na zpracování
nabídky:

Platné od 23.11.2011

Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než
39 999,- Kč včetně DPH (33 057,- Kč bez DPH).
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy
– žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (verze 2).
1. Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené
obálce opatřené na uzavřeních přelepem s razítkem
a podpisem uchazeče. Obálka musí být označena
názvem „Neotvírat – VZMR: Interaktivní technika
I.“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je
možné zaslat oznámení o výsledku výběrového
řízení.
2. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 8. 2013
v 10.00 hodin. Nabídky podané (doručené do místa
podání nabídky) po tomto termínu nebudou
otevřeny a zadavatel vyrozumí uchazeče o
skutečnosti, že nabídka byla doručena po lhůtě
k podání nabídek.
3. Doručením nabídky je termín skutečného dojití
zásilky zadavateli, nikoli termín jejího předání
k poštovní přepravě. Nabídky je možné podat i
osobně v místě dodání.
4. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje
uchazeče, zejména ty údaje, které jsou uvedeny
v Krycím listu (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
5. V případě, že je v popisu technických požadavků
nebo na jiném místě zadávacích podkladů uveden
konkrétní název výrobku, výrobce, značky,
požadavek na splnění určité normy či jiný
potenciálně diskriminační údaj (např. rozměry),
nejedná se v žádném případě o diskriminační
určení, ale o bližší a uchazeči snadnější vysvětlení
požadavku zadavatele na úroveň kvality a
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funkčnosti položky. Dodavatel je oprávněn
nabídnout kvalitativně a funkčně ekvivalentní
plnění, a to bez jakéhokoliv omezení. V případě
dodávky SW licencí je podmínkou kompatibilita se
stávajícím
softwarem,
respektive
upgrade
stávajícího.
Doplňující informace pro uchazeče:
Zadavatel aktuálně využívá:
 Interaktivní tabule: SMART Board 680 a 685, SW
SMART Notebook CZ.
 Operační systém: Windows 7 Professional,
Windows 8 Professional.
6. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a
musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.
7. Uchazeč je povinen bez výhrad přijmout závazný
návrh smlouvy (viz příloha č. 5 této Zadávací
dokumentace), do kterého uchazeč vyplní pouze
relevantní údaje k doplnění, jinak není uchazeč
oprávněn návrh smlouvy jakkoli měnit. Porušení
tohoto pravidla zakládá možnost vyloučení
uchazeče z dalšího řízení.
8. Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení
označeném „Originál“. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Předložená nabídka nebude obsahovat
nečitelné údaje, bude bez škrtů a přepisů. Všechny
stránky nabídky budou vzestupně číslované.
9. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
10. Nabídka musí být předložena v následující
struktuře:
a) Krycí list (příloha č. 1 této Zadávací
dokumentace).
b) Doklady splňující prokázání kvalifikace
(příloha č. 3 této Zadávací dokumentace).
c) Čestné prohlášení (příloha č. 4 této Zadávací
dokumentace).
d) Položkový rozpočet (příloha č. 2 této
Zadávací dokumentace).
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e) Produktové výrobkové listy k nabízeným
produktům s podrobnými technickými údaji.
f) Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 5 této
Zadávací dokumentace).
11. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace
poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Magistrát města Mostu, recepce, Radniční 1, 434 69 Most
Jediným hodnotícím kritériem této VZMR je nejnižší
nabídková cena. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka
uchazeče, který nabídne nejnižší cenu (při současném
splnění všech ostatních požadovaných podmínek).
Veškeré požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny
v samostatné zadávací dokumentaci.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka (zejména návrh smlouvy)
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
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Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení uchazeče,
že jako subjekt předkládající nabídku se nepodílel na
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě k podání
nabídek a další podmínky pro vyhotovení nabídky a plnění
veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací
dokumentaci.
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Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) bude po celou dobu
lhůty pro podání nabídek uveřejněna a volně dostupná na
webových stránkách www.msmt.cz, na webových
stránkách Statutárního města Most www.mesto-most.cz
sekci veřejné zakázky a na webových stránkách zadavatele
www.1zsmost.cz.

Změna zadávací
dokumentace:

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny zadávací
dokumentace.
1. Dodatečné změny mohou být pouze takového
rozsahu, který objektivně neznemožní či neztíží
uchazečům se o veřejnou zakázku ucházet.
2. Zadavatel oznámí změnu zadávací dokumentace
stejnou formou, jakou veřejnou zakázku vyhlásil.
3. Lhůta pro podání nabídek bude po takové změně
prodloužena tak, aby uchazeči mohli adekvátně
reagovat na změnu. Lhůta, o kterou se lhůta pro
podání nabídek prodlouží, nesmí být kratší než 5
pracovních dní.

Zrušení výběrového řízení:

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit bez
udání důvodů, a to až do uzavření smlouvy. Zadavatel není
v takovém případě povinen uchazečům sdělit důvod
zrušení zadávacího řízení.

Námitky
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1. Námitky lze podávat po celou dobu výběrového
řízení až do uzavření smlouvy. Námitky podané
proti zadávacím podmínkám musí být zadavateli
písemně doručeny nejpozději 2 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek (námitka musí
obsahovat název, adresu a kontakt na namítající
subjekt). Námitky proti oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky nebo proti oznámení o
vyloučení musí být zadavateli doručeny nejpozději
3 pracovní dny po doručení oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky nebo oznámení o vyloučení
uchazeči, který námitky podává. Námitky a veškeré
procedurální záležitosti v průběhu zadávání zakázky
posuzuje a rozhoduje o nich osoba, která je
oprávněna vystupovat jménem zadavatele.
2. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném
rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle
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Přílohy této Zadávací
dokumentace:








stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda
námitkám vyhovuje či nikoliv. Součástí písemného
rozhodnutí je i řádné odůvodnění. Vyhoví-li
zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob
provedení nápravy.
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1
písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
V Mostě dne 17. 7. 2013

Mgr. Jana Nachtigalová,
ředitelka školy

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Jana
Nachtigalová
jana.nachtigalova@1zsmost.cz,
+420 476 707 337, +420 730 575 278
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