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

Číslo zakázky:
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:

Platné od 6.2.2009

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0188
Inovace studijního programu Historických věd Filozofické
fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice
Zařízení pro digitalizaci archiválií a knižních dokumentů,
zpracování a ukládání získaných digitálních dat ve Státním
okresním archivu Chrudim
Dodávka.
Zveřejnění výzvy 28. dubna 2009, vyhlášení výsledků 15. května
2009
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel, telefon 465503101,
petr.zimmermann@archivzamrsk.cz

70979201
Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního okresního archivu Chrudim, 469
660 411, 605 226 080, ivo.sulc@soka-cr.cz
Od 28. dubna 2009, 8:00 hodin do 13. května 2009, 16.00 hodin
Položka č. 1 Velkoformátový skener:
Digitalizovaný materiál: především knihy, noviny, mapy a plány.
Průchodový skener je vyloučen.
Požadované základní parametry:
Formát
A2
Aktivní skenovací plocha
alespoň 60 40 cm
Tloušťka média
maximálně 15 cm
Optické rozlišení
alespoň 300 dpi
Možnost připojení do datové sítě
ano
Integrovaný stůl (kolébka) pro
ano
vyrovnání knižních vazeb
Integrované přítlačné sklo
ano
Obslužný software
ano
Skenovací módy
stupně šedi a plná
škála barev
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Podporované formáty
alespoň TIFF, JPG
Rozhraní
TCP-IP
Výstup
USB
Náhradní lampy – nemusí se uvádět,
1 kus
pokud zařízení používá jinou
technologii (např. LED osvětlení)
Doprava, instalace, úvodní zaškolení
ano
Uveďte typ zařízení a jeho parametry – lze nabídnout maximálně
dva typy zařízení.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.
Položka č. 2 Server:
Požadované základní parametry:
Procesor
jeden, alespoň dvoujádrový, alespoň 1,60
GHz, alespoň 4 MB Cache
Paměť
alespoň 8 GB
Konektivita RAID RAID 5 odpovídající typům a počtu HDD
HDD pro operační 2 SATA nebo SAS, alespoň 160 GB,
systém
otáčky 7200 pm
Úložiště pro data
SATA, minimálně 3 TB (před RAIDem),
maximálně 6 TB (před RAIDem), otáčky
7200 pm
Operační systém
64 bit, plně kompatibilní se stávajícím
systémem vnitřní počítačové sítě archivu,
nejméně 5 licencí pro koncové stanice
Provedení
tower nebo rack
Vstup a výstup
DVD, USB
Klávesnice,
ano
optická myš
Instalace, školení, ano
doprava
Monitor
ne
Zálohování na
ne
pásku
Uveďte typ zařízení a jeho parametry – lze nabídnout maximálně
dvě varianty.
Úložiště pro data může být řešeno v rámci serveru, nebo jako
datové úložiště komunikující s nabízeným serverem.
Uveďte typ zařízení a jeho parametry.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.
Položka č. 3 Počítač pro zpracování digitalizovaných obrazů:
Požadované základní parametry:
Operační systém
32 bit, plně kompatibilní se stávajícím
systémem vnitřní počítačové sítě archivu
Procesor
dvoujádrový
RAM
4 GB
HDD
1 TB
Grafická karta
neintegrovaná, 512 MB
Vstup a výstup
DVD, USB
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Síťová karta
10/100/1000
Provedení
tower
Klávesnice, myš
ano
Monitor
LCD 22“, bez pivotu
Uveďte typ zařízení a jeho parametry.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.
Položka č. 4 Počítač pro evidenci archiválií:
Požadované základní parametry:
Operační systém
32 bit, plně kompatibilní se stávajícím
systémem vnitřní počítačové sítě archivu
Procesor
dvoujádrový
RAM
2 GB
HDD
1 TB
Grafická karta
integrovaná
Vstup a výstup
DVD, USB
Síťová karta
10/100/1000
Provedení
tower
Klávesnice, myš
ano
Monitor
LCD 22“, bez pivotu
Uveďte typ zařízení a jeho parametry.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.
Položka č. 5 Plošný skener:
Požadované základní parametry:
Formát
A3
Optické rozlišení alespoň 300 dpi
Skenovací módy stupně šedi a plná škála barev
Dianástavec
ne
Uveďte typ zařízení a jeho parametry.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.
Položka č. 6 Systém nepřerušitelného napájení UPS pro server:
1000 W.
Uveďte typ zařízení a jeho parametry.
Uveďte záruční dobu v měsících a servisní podmínky.
Uveďte termín dodání.
Uveďte celkovou cenu v Kč s DPH a bez DPH.

Předpokládaná hodnota
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Položka č. 7 Balík programů pro DTP studio:
Požadované parametry:
Editor obrazových souborů
Program pro sazbu publikací
Program pro editaci dokumentů ve formátu pdf
Program pro tvorbu vektorové grafiky
Lokalizace: CZ
Počet licencí: dvě
945 378 Kč bez DPH (1 125 000 Kč včetně DPH)
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zakázky v Kč:
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

Platné od 6.2.2009

Dodávka: Červen 2009
Státní okresní archiv Chrudim, Filištínská 37, 537 01 Chrudim
- Podané nabídky musí obsahovat nabídku alespoň na jednu
z položek uvedených pod čísly 1 až 7.
- Všechny položky budou hodnoceny samostatně. Pokud budou u
položek č. 1 a 2 nabídnuty dvě varianty, budou hodnoceny obě
dvě. Pokud bude nabídnuto více variant než dvě, budou
hodnoceny pouze první dvě v rámci nabídky.
- Předmětem hodnocení u každé položky je:
1. Nabídková cena s DPH.
2. Záruční doba.
3. Užitná hodnota, technologická vyspělost řešení.
4. Servisní podmínky.
- V případě, že součet cen (vč. DPH) nabídek s největším počtem
bodů z položek č. 1 až 7 překročí předpokládanou cenu zakázky
(vč. DPH), budou vybírány jako vítězné nabídky na druhých,
případně dalších místech v pořadí tak, aby se celková cena
dostala do limitu předpokládané celkové ceny zakázky (vč.
DPH). Takto vybírané vítězné nabídky nesmí mít průměrné
hodnocení kritéria č. 3 „Užitná hodnota, technologická vyspělost
řešení“ nižší než 25 bodů.
- Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli
doručeny řádně a včas podle požadavků uvedených ve Výzvě
k předložení nabídky.
- Nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro
podávání nabídek, se neotvírá a nehodnotí.
- O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, vyrozumí zadavatel dopisem uchazeče, který nabídku
poslal.
- Zadavatel následně provede posouzení úplnosti nabídek, tedy
zda nabídka splňuje, co se týče obsahu a povinných příloh,
všechny požadavky podle Výzvy. Pokud nabídka nesplňuje
všechny požadavky, jedná se o nabídku neúplnou, která není dále
hodnocena.
- Úplnost je posuzována z hlediska formálního i věcného
(nabídka neobsahuje požadované dokumenty, není zpracována
tak, aby z ní nebylo možno vyjmout jednotlivé části, chybí
podpis statutárního zástupce, nabízené plnění neodpovídá plnění
požadovanému, v nabídce je překročena limitní cena apod.).
- Za neúplnou nemusí být považována taková nabídka, ve které
nejsou dodržené některé čistě formální požadavky zadavatele,
které nemají vliv na transparentnost výběru dodavatele. Je-li
nabídka tímto způsobem neúplná, může zadavatel požádat o její
doplnění v dodatečné lhůtě 48 hodin. Takto nelze doplňovat či
měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení
realizačního týmu. Lhůta počíná běžet okamžikem odeslání
žádosti o doplnění na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem
v nabídce. Jestliže je nabídka neúplná a není v povolené lhůtě
doplněna, nemůže být předmětem hodnocení. Tuto skutečnost
oznámí zadavatel uchazeči elektronicky.
- Úplnost nabídky posuzuje hodnotitelská komise, která se dále
podílí na samotném hodnocení nabídek.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací dokumentace:

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

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:
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- Pokud nabízené plnění nesplní stanovené požadavky, nabídka
nebude předmětem hodnocení.
Hodnotící kritéria:
- Vzorec pro hodnocení ceny:
100 × (nejvýhodnější nabídka tzn. hodnota nejnižší ceny : cena
hodnocené nabídky) × váha 50 % = počet bodů
- Vzorec pro hodnocení záruční doby:
100 × (hodnota hodnocené nabídky (např. záruka 24 měsíců) :
nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota) × váha 10 % =
počet bodů
- Vzorec pro hodnocení nabídek subjektivních (nečíselných)
kritérií:
Průměr ze součtu bodů udělených jednotlivými hodnotiteli
hodnocené nabídce × váha vyjádřená v procentech = počet bodů
Použije se tato bodová stupnice:
100 bodů = plně vyhovuje.
75 bodů = vyhovuje.
50 bodů = vyhovuje s výhradami.
25 bodů = vyhovuje částečně.
0 bodů = nevyhovuje.
Hodnotitelé jsou povinni zdůvodnit své hodnocení.
Tímto způsobem se hodnotí:
- Užitná hodnota, technologická vyspělost řešení. Váha 30 %.
- Servisní podmínky. Váha 10 %.
Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která
získala nejvíce bodů, je v dané položce nabídkou vítěznou,
pokud součet cen (vč. DPH) všech nabídek s největším počtem
bodů z položek č. 1 až 7 nepřekročí předpokládanou cenu
zakázky (vč. DPH). V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší
cena nabídky. V případě rovnosti bodů i ceny rozhoduje los.
- 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.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
- Nabídku v tištěné podobě je třeba doručit ve stanovené lhůtě
poštou, nebo osobně na adresu Státní okresní archiv Chrudim,
Filištínská 37, 537 01 Chrudim. Nabídka musí být doručena
v zalepené a neporušené obálce.
- Znění v českém jazyce, postačuje jedno vyhotovení.
- Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této
zakázky po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci
OP VK, tj. do roku 2025 a povinností umožnit osobám
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Další podmínky:

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Zadavatel je oprávněn zrušit řízení bez udání důvodu.

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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Ivo
Šulc
ivo.sulc@soka-cr.cz
469 660 411, 605 226 080
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