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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
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:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
1

01/1.3/34/03

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.05/02.0034
E-learningový portál pro výuku na SOŠ a SOU Hradební
Hradec Králové
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka:
PC sestava vč. LCD monitoru – 10 ks
31.01.2011
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Hradební 1029
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
Bc. Karel Kubza, zástupce ředitele školy
495 537 517
kubza@hradebni.cz
15062848
CZ15062848
Bc. Karel Kubza, zástupce ředitele školy
495 537 517
kubza@hradebni.cz
01.02. – 11.2.2011 do 12,00 hodin

1) PC sestava vč. LCD monitoru – provedení tower
(tmavý), 2 jádrový procesor, paměť 4 GB, min. 320 GB HDD,
vypalovací mechanika DVD-RW, graf. karta s DVI výstupem,
integrovaná zvuková karta, 22“ LCD DSUB+DVI s int. repro,
nemult. klávesnice, optická myš, 3 roky záruka, bez OS.
Cena nesmí překročit částku 40 000,- Kč s DPH.
96 000,- Kč bez DPH, 115 200,- Kč s DPH
s rozpisem finančních nákladů na jednotlivé položky
Plnění – realizace zakázky se předpokládá do 15.03.2011.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním
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trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:

Nabídku je nutné zaslat doporučeně poštou nebo osobně
předat v sekretariátu ředitele školy (Hradební 1029, 500 03
Hradec Králové).
Nabídka musí být v zalepené obálce s uvedením čísla a
názvu zakázky a označením „Nabídka 01/1.3/34/03 –
NEOTVÍRAT!“.
Jako adresát musí být uveden:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Hradební 1029
Bc. Karel Kubza
Hradební 1029
500 03 Hradec Králové
Dále musí být obálka označena adresou uchazeče.
1. Výše nabídkové ceny 65%
2. Výkonnost a kvalita nabízeného technického řešení (dle
požadavků zadavatele na konfiguraci uvedených v popisu
předmětu zakázky) 20%
3. Záruční a servisní podmínky 15%
Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací
metody s vahami. Bodovací metoda s vahami stanovuje
celkovou ekonomickou výhodnost nabídek jako vážený
součet dílčích ohodnocení variant (nabídek), vzhledem k
jednotlivým kritériím. Pro hodnocení nabídek použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci dílčího kritéria.
Kritérium č. 1: hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK
včetně DPH. Hodnocená nabídka získá takovou bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru celkové
nabídkové ceny nejvhodnější nabídky značkové kvalitní
techniky k hodnocené nabídce.
Kritérium č. 2 a 3: Jedná se o kritéria, která nelze vyjádřit
číselně, proto hodnotící komise pro posouzení nabídek
sestaví pořadí nabídek v tomto dílčím kritériu od
nejvhodnější k nejméně vhodné na základě uchazečem
nabízených parametrů. Nejvhodnější nabídce přidělí 100
bodů a každé následující nabídce takové bodové hodnocení,
které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k
nejvhodnější nabídce.
Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka,
která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. V případě
rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek se vítězná nabídka
vylosuje.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace2:

• 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
• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě na
předepsaných formulářích:
• formulář Krycí list nabídky - příloha č. 1
• formulář Členění nabídkové ceny - příloha č. 2.
Přílohy obdržíte na vyžádání.
Požadavek na písemnou formu nabídky je považován za
splněný tehdy, pokud bude nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
V případě, že nebude nabídka zpracována na předepsaných
formulářích, bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od
skončení plnění zakázky doklady související s plněním této
zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,
provést kontrolu těchto dokladů.
Dodavatel předloží:
- v listinné podobě návrh smlouvy o dodávce, jejíž
přílohou bude přesná specifikace zařízení, včetně
jednotkových cen (nabídková cena bude uvedená v
CZK bez DPH a s DPH za 1 kus zboží, dále bude
uvedená celková cena za předmět veřejné zakázky v
CZK bez DPH i s DPH),
- čestné prohlášení, že předmět zakázky je nový, plně
funkční a jeho využití nepodléhá žádným právním
omezením
Při nesplnění minimálních technických parametrů bude
uchazeč vyloučen z výběrového řízení.
Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují
záruční podmínky, budou opatřeny dodavatelem
potvrzeným záručním listem, ve kterém vyznačí datum
předání zadavateli a seznam servisních středisek, kde bude
zadavatel uplatňovat záruční služby.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

2

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům nabídky.
Zadavatel uchazečům nehradí náklady spojené s
vypracováním a předložením nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit.
Úhrada ceny za splnění předmětu veřejné zakázky bude
provedena na základě dodacího listu, kterým bude
potvrzena kompletnost dodaného produktu.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou
nabídkou je do 30.06.2011.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Platné od 20.1.2009

Stránka 4 z 4

