Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dodávka výpočetní techniky pro účely
projektu Autisté nikoli v autu, druhé
kolo
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Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1.

Zadavatel
Zadavatel: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno,
Koperníkova 2/4
Sídlo zadavatele: Brno, Koperníkova 2/4, PSČ 615 00
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Evropský sociální
fond
Název projektu: Autisté nikoli v autu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2 .09 /01.0006
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF a státního
rozpočtu České republiky.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lukáš Šlampa, manager projektu, tel.: 774 589 617, e-mail:
slampa@smartbusiness.cz

Článek 2.

Název zakázky, popis zakázky
Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro účely projektu Autisté nikoli v autu, druhé
kolo
Popis zakázky:
Poptáváme dodávku 15 KS počítačových sestav přizpůsobených pro vzdělávání postižených
žáků včetně jejich zapojení do sítě pro připojení k internetu. Výpočetní technika bude
využívána zejména k provozu běžných kancelářských aplikací a výukových programů.
Výukové programy svou náročností na výkon výpočetní techniky přibližně odpovídají herněvzdělávacím programům pro děti předškolního věku. Veškeré poptávané zařízení a
příslušenství je definováno v následující tabulce.
Jednotlivé poptávané položky a jejich popis:

Položka

Popis

Počet KS

počítač

2 jádrový procesor, min. 2 GB RAM, 320 GB
HDD

15

2

monitor
klávesnice standardní
myš standardní
klávesnice speciální
klávesnice speciální
myš speciální
Tablet dotykový

dotekový monitor, LCD nebo obdobná
technologie, úhlopříčka min. 21¨
připojitelná přes USB rozhraní
připojitelná přes USB rozhraní
pouze 4 tlačítka (nahrazující funkci směrových
kláves – šipek) + jedno potvrzovací tlačítko
(nahrazující potvrzovací klávesu – enter) 1
obsahující plnou sazbu (všechna písmena), ale
klávesy musejí být min. cca o ½ větší než klávesy
standardní klávesnice
Tzv. Trackball (neboli koule, kterou lze ovládat
dlaní) + dvě potvrzovací tlačítka
Úhlopříčka LED display min 9,5“, westavěné Wifi, pevný disk, pevná a odolná konstrukce

15
15
15
5

15

15
5

Požadujeme, aby na všech počítačích byl nainstalován legální operační systém a dále balík
běžných kancelářských aplikací (textový editor, tabulkový procesor, nástroj na prezentace).
Požadujeme aktuální verze softwaru MS Windows a MS Office.
Vytvoření počítačové sítě:
Požadujeme připojené všech počítačů do sítě. Požadavky na počítačovou síť:
- Připojení všech míst dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, na každém naznačeném přípojném
místě musí být možnost připojení dvou stanic
- Zajištění stability a bezpečnosti sítě
- Veškeré kabelové vedení musí být bezpečně vedeno v lištách
- Požadujeme deklaraci rychlosti (respektive standardu) celé PC sítě, včetně
odpovídajících síťových karet v jednotlivých počítačích
- Požadujeme protokol o měření sítě
- Požadujeme detailní popis řešení sítě v nabídce
Související plnění:
Požadujeme instalaci veškerého zakoupeného hardware v budovách zadavatele, jeho základní
nastavení vč. instalace souvisejícího software, předvedení zadavateli.
Záruka:
Na veškeré zakoupené zařízení požadujeme záruku minimálně 2 roky. Na základní (nejdražší)
komponenty, tedy minimálně PC, monitory a tablety požadujeme, aby záruku garantovalo
nezávislé autorizované servisní středisko, tuto garanci požadujeme doložit jako součást
nabídky. Požadujeme v rámci záruky ON-SITE servis s garancí odstranění závady (respektive
nahrazení nefunkčního zařízení) do 48 hodin od nahlášení události.
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Pokud bude klávesnice obsahovat další tlačítko, nahrazující například klávesu „backspace“, není to závadou
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Článek 3.

Lhůty, harmonogram plnění, místo dodání, místo předložení nabídek
Datum vyhlášení výběrového řízení: 28.3.2011
Lhůta pro předkládání nabídek: 11.4.2011
Lhůta dodání: max. 1 měsíc od uzavření smlouvy
Místo dodání zboží: Koperníkova 2/4, Brno, 615 00, Františky Skaunicové 17, Brno, 615 00
Místo předložení nabídky: Koperníkova 2/4, Brno, 615 00, kancelář ředitelky PaedDr. Věry
Havlíčkové nebo kancelář managera projektu a ekonomky projektu Lukáše Šlampy a Šárky
Krejčí.
Doporučená forma podání nabídky je její doručení doporučeným dopisem do sídla zadavatele
k rukám kontaktní osoby. Uzavřená obálka bude nadepsána adresou odesílatele a nápisem
„NEOTVÍRAT“.

Článek 4.

Předpokládaná hodnota zakázky, platební podmínky
Předpokládaná hodnota zakázky (vč. DPH): 603 193 Kč
Součástí nabídky i navrhované smlouvy musí být platební podmínky, tedy především
podrobný rozpis plateb.2 Zájemce nesmí po zadavateli požadovat zaplacení zálohy.

Článek 5.

Hodnotící kritéria
1) Nabídková cena – váha 50%
2) Délka záruční doby, rychlost servisního zásahu – 30%
3) Spolehlivost, bezpečnost a rychlost počítačové sítě – 20%3
Článek 6.

Požadavky na prokázání splnění základní profesní kvalifikace dodavatele
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Tedy detailní nacenění po jednotlivých položkách respektive položkový rozpočet.
Bude posuzováno jako subjektivní faktor dle popisu a specifikace v nabídce
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 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,
možno předložit originál nebo ověřenou kopii
 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
 A další uvedené v §53 zákona č. 137/2006 Sb.
Článek 7.

Požadavek na písemnou formu nabídky a uvedení kontaktní osoby
uchazeče, vyloučení možnosti variant nabídek
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. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Doporučená forma podání nabídky je její doručení doporučeným dopisem do sídla zadavatele
k rukám kontaktní osoby. Uzavřená obálka bude nadepsána adresou odesílatele a nápisem
„NEOTVÍRAT“.
Je možné předložit pouze jednu variantu nabídky, předložení více variant není možné.

Článek 8.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu, požadavek na obsažení
smlouvy v nabídce, odkaz na dokumentaci OP VK
Ve smlouvě uzavírané s vybraným 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 po dobu schválenou pro archivaci v rámci OP VK, tj. minimálně do roku 2025.
Součástí nabídky uchazeče musí být návrh smlouvy, který hodlá se zadavatelem uzavřít.
Smlouvu je možné po dohodě upravit, musí však zůstat zachovány základní skutečnosti
předložené nabídky, především nabídnutá cena, rozsah a kvalita dodávky.
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Dodavatel je povinen specifikovat smluvní pokutu, kterou je ochoten akceptovat pro případ,
že bude v prodlení s plněním vyplývajícím ze smlouvy, která bude mezi zadavatelem a
dodavatelem uzavřena na základě tohoto výběrového řízení.
Návrh smlouvy musí povinně obsahovat zejména následující náležitosti:4
- Závazek k archivaci dokumentů v souladu s tímto dokumentem
- Navrhovaná smluvní pokuta pro případ prodlení s plněním
- Poskytnutá záruka
- Termín dodání
- Splnění všech požadavků zadavatele na vlastnosti produktů, jejich funkčnost a
konfiguraci i souvisejících plnění5
Nabídka a následné plnění musí být v souladu s dokumentací OP VK, zejména Příručkou pro
příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dokumentace je volně ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(www.msmt.cz).
Článek 9.

Závěrečná ustanovení
Počet uchazečů není omezen. Hodnoceny budou jen kompletní a včas doručené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Může tak učinit
kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejlépe vítěznou nabídku.
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Nákres přípojných míst pro počítačovou síť – budova Koperníkova
Příloha č. 2: Nákres přípojných míst pro počítačovou síť – budova Františky Skaunicové

PaedDr. Věra Havlíčková
ředitelka
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Neobsažení kteréhokoli bodu do návrhu smlouvy bude důvodem k vyloučení nabídky.
Požadujeme detailní specifikaci nabízeného řešení a důsledné splnění všech požadavků zadavatele; neuvedení
některého byť dílčího požadavku povede k vyřazení nabídky jako nekompletní
5
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