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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 
Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 
 
Číslo zakázky  
(bude doplněno MŠMT 
v případě IP, v případě 
GP ZS)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo 
projektu 

CZ.1.07/4.1. 00/ 06.0011 

Název projektu: Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním 
vzdělávání 

Název zakázky: Nákup počítačového vybavení a audiovizuální techniky 
 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/staveb
ní práce) : 

Dodávka (zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

Datum vyhlášení 
zakázky: 

20.4.2009 

Název/ obchodní 
firma zadavatele: 

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Sídlo zadavatele: Sámova 3, 101 00 Praha 10 
Osoba oprávněná 
jednat jménem 
zadavatele 

Mgr. Jiří Veverka 
ředitel 

IČ zadavatele: 00022217 
DIČ zadavatele: CZ00022217 
Kontaktní osoba 
zadavatele, vč. 
kontaktních údajů 
(telefon a emailová 
adresa): 

Radek Maca 
+420 246 088 235 
radek.maca@nidm.cz 
 

Lhůta pro podávání 
nabídek (data zahájení 
a ukončení příjmu, vč. 
času) 

• datum zveřejnění výzvy: 20.4. 2009 
• termín pro zasílání dotazů týkajících se zakázky e-mailem: nejpozději 

do 27.4.2009  
• termín na zodpovězení odpovědí NIDM: 30.4.2009 
• datum a čas doručení nabídek na NIDM : 5.5.2009 do 14.00 hodin 
• konečné rozhodnutí o výběru nabídky: do 15.5.2009 
• písemné informování přihlášených o rozhodnutí NIDM: do 22.5.2009 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním 
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• předpokládaná doba zahájení realizace: do 8.6.2009 
 

Popis předmětu 
zakázky: 

Předmětem zadávacího řízení je dodávka hardware (počítačů, serverů a jejich 
součástí), software (licencí k operačním systémům, a kancelářskému 
software) a nákup audiovizuální techniky. Současně s dodávkou poptáváme 
rovněž související servisní služby a technickou podporu. , 
 
S uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude 
uzavřena rámcová smlouva na období 4 let. 
 
Specifikace zakázky 
V rámci zadávací dokumentace je v její příloze uveden soubor zboží 
označený jako „referenční skupina“. Jsou zde vyspecifikované položky s 
technickými parametry a předpokládaným minimálním počtem 
požadovaných kusů, ke kterým uchazeč přiřadí ceny bez DPH. Cena celého 
souboru referenčních položek je stanovená jako součet součinů minimálního 
počtu odebíraného zboží a ceny vložené uchazečem za každou jednotlivou 
referenční položku.  
 
Po dobu objednávek v roce 2009 nesmí jednotkové ceny za dodávané kusy 
zboží z „referenční skupiny“ překročit ceny uvedené v nabídce uchazeče ve 
výběrovém řízení. V následujících letech trvání dodávky bude zboží 
z referenční skupiny nakupováno za ceny z aktuálního katalogu dodavatele. 
Tyto ceny však nesmějí být oproti cenám zboží z „referenční skupiny“ 
navýšeny o více než 10%. Pokud by cena za určitou položku v aktuálním 
katalogu byla vyšší o více než 10 % oproti původně nabízené ceně, je 
dodavatel povinen dodat odběrateli toto zboží za původně nabízenou cenu, 
navýšenou maximálně o 10 %.  
 
Zadavatel požaduje, aby všechna nabízená zařízení a software v rámci 
„referenční skupiny“  dodržely minimální parametry dané specifikací 
uvedenou v příloze zadávací dokumentace. 
 
Jako přímo řízená organizace MŠMT v souladu se vzdělávacími záměry dle 
zřizovací listiny požadujeme EDU verze licencí na všechen SW. 
Ostatní zboží, které není uvedeno v referenční skupině, bude vybíráno 
z aktuálního katalogu dodavatele a nakupováno za aktuální katalogové ceny.  
 
Uchazeč předloží v rámci své nabídky v té době aktuální katalog (v tištěné i 
elektronické podobě).  
 
 Pozn.: Popis obsahového zaměření projektu: www.kliceprozivot.cz 
 

Předpokládaná 
hodnota zakázky 
v Kč2: 

3.700.000,-- Kč bez DPH (4.403.000,-- Kč včetně DPH) 

Lhůta dodání 
(zpracování zakázky)/ 

05/ 2009-05/2013 
 

                                                 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH 
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časový harmonogram 
plnění/ doba trvání 
zakázky 
Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Sámova 3, 101 00 Praha 10, nabídka bude doručena jako originál a čtyři 
identické kopie, a dále na elektronickém nosiči v zalepené obálce s názvem 
„Nákup počítačového a vybavení a audiovizuální techniky“, na obálce bude 
nápis „NEOTVÍRAT“. Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možno 
poslat oznámení podle § 71, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

Hodnotící kritéria :  
Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti, a to 
konkrétně dle následujících dílčích kritérií: 
 
 
 
1. Výše celkové ceny (bez DPH)………………………….40% 

Za položky referenční skupiny, jejichž specifikace a množství jsou 
uvedené v příloze této zadávací dokumentace (tedy součet součinů 
nabízené ceny za jednotlivou položku krát požadovaný počet kusů 
dané položky). 

 

Nejnižší celková cena x 40% 

celková cena hodnocené nabídky     
 

Pokud se zadávacího řízení zúčastní uchazeč zaměstnávající osoby se 
zdravotním postižením, bude jeho nabídka hodnocena v souladu s § 
101, odst 5) zákona o veřejných zakázkách.  

 
2. Výkonnost a technická úroveň………………………..30% 

Hodnotící komise po posouzení nabídek sestaví jejich pořadí pomocí 
kombinace dílčích kritérií od nejvhodnější k nejméně vhodné. 
Hodnotící parametry jsou uvedeny u každé položky referenční 
skupiny v příloze k zadávací dokumentaci. Nejvhodnějšímu 
parametru přidělí hodnotitelé 100 bodů. Každému následujícímu 
parametru potom takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru 
splnění parametru ve vztahu k nejvhodnější nabídce.  
 
V případě, že nebude splněn byť jediný technický parametr 
minimální konfigurace, bude nabídka uchazeče v dané položce 
v kritériu Výkonnost a technická úroveň hodnocena nulovým počtem 
bodů.  
 
Základem pro hodnocení technických parametrů každého zařízení 
bude jeho „technický index“ Ti, který bude vážen vahou stanovenou 
zadavatelem. Pro každé zařízení budou uvedené kvantitativní 
parametry vyneseny na osy paprskového diagramu. Hodnota 
technického indexu Ti bude dána plochou zobrazeného n-úhelníka: 
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kde ai je dílčí parametr zařízení, n je počet dílčích parametrů 
zařízení. 
 
 
V j … váha stanovená zadavatelem  
 

Výkonnostní skóre = 
j

m

j
j TV *

1
∑

= , kde m je počet poptávaných 
referenčních zařízení. 
 

Výkonnostní skóre x 30% 

Nejvyšší výkonnostní skóre   
 
3. Servisní podpora……………..…………………….30% 

Dodavatel bude zajišťovat provozuschopnost všech dodaných 
zařízení po dobu 4 let kombinací záruky a bezplatného servisu. 
Kriterium servisní podpory P i  je určeno kombinací tří položek:  
 

1. záruka,  
2. podpora při poruše  
3. uživatelská podpora 

 
a bude vyhodnocována pro každé zařízení zvlášť: 
 
P i  = Z i + O i  + U i   
 
Celkový počet bodů za všechna zařízení:  

Skóre servisní podpora = 
m

P
m

j
j∑

=1  

Záruka  (Zj) 
Za dvouletou záruku získává základních 10 bodů, za každý další rok 
získá nabídka 20 bodů, nejvýše 50 bodů: 
 
Z i  = 10 + n*20,  
kde n je počet let záruky nad zákonnou lhůtu, (max. Z i  = 50) 

Opatření při poruše (O i) 

Reakce dodavatele Body za 
reakci  

Bonus  

Zásah on-site v den nahlášení 
poruchy 

20  
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Zásah on-site do 2. dne 15  

Zásah on-site do 3.dne 10  

Zajištění opravy u dodavatele 5  

Bezplatná zápůjčka zařízení po 
dobu opravy 

 -  10 

 
 
Počet bodů za opatření dodavatele při poruše O i  : 
 
O i  = max (body za reakci) + Bonus 
Maximum bodů je 30. 

Uživatelská podpora (Ui) 
 
Bodové hodnocení uživatelské podpory zařízení Ui  : 
Ui  = celkem za druhy podpory * koeficient dostupnosti  
(max. 4*5 = 20 b) 
 

  

Skóre servisní podpora 
x 30% 

  

Nejvyšší skóre servisní podpora 
    

 
Hodnocení jednotlivých kritérií se sčítá, vybrána bude nabídka 
s nejvyšším počtem procent. 

Podpory Body 

Telefonická 1 

Přes e-mail 1 

Přes IM 1 

Znalostní báze 1 

Celkem za druhy podpory 4 

Koeficient dostupnosti 

24/7 5 

12/7 4 

24/5 3 

Do druhého dne 2 

Do týdne 1 

Více než týden 0 
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Požadavky na 
prokázání splnění 
základní a profesní 
kvalifikace dodavatele 
na základě zadávací 
dokumentace3: 

Ke splnění kvalifika čních kritérií p ředloží uchazeč následující: 

1. Základní kvalifika ční předpoklady:  

Čestné prohlášení prokazující základní kvalifikační předpoklady uchazeče 
dle § 53 odst.1 zákona podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče, kterým uchazeč stvrzuje: 

a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem navrhovatele či členem statutárního orgánu navrhovatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště; 
 
b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání navrhovatele podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem navrhovatele či členem statutárního orgánu 
navrhovatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

                                                 
3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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c) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 
d) že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení 
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku navrhovatele nebo vůči 
němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 
 
e) že není v likvidaci; 
 
f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
navrhovatele; 
 
g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště navrhovatele; 
 
h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; a 
 
i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či 
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady: 

• Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 
90 kalendářních dnů.  

• Ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti 
vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem 
činnosti dodavatele. 

 

3. Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady 

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 55 zákona. 
 

4. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel v prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
předloží: 

 
• podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek 

realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 
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a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud 

bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 
 
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné 

osobě než veřejnému zadavateli, nebo 
 
 
c) čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné 

osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné 
osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 

 
Rozsah požadovaných informací: 
Dodavatel doloží seznam všech zakázek, které realizoval a uvede: 

• název zakázky, 
• termín poskytování, 
• název klienta, 
• rámcový popis dodaného zboží. 

 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: 

Dodavatel předloží minimálně 3 reference o poskytnutých významných 
dodávkách v posledních 3 letech, každou v minimálním objemu 
1.500.000,-Kč bez DPH. 

 
Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a 
za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 
písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v 
plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

Nabídka uchazeče bude obsahovat kontaktní údaje osoby zodpovědné za 
věci smluvní a kontaktní údaje osoby zodpovědné za vyřizování jednotlivých 
objednávek. 

Požadavek na 
písemnou formu 
nabídky: 

Obsah a specifické náležitosti nabídky:  

1. Obsah 
2. Identifikace uchazeče (Obchodní firma; Sídlo; Kontaktní osoby; 

Kontaktní adresa; Telefon; Elektronická adresa, případně fax; IČ, 
DIČ; Jméno statutární zástupce.) 

3. V případě, že nabídku podává uchazeč, zaměstnávající osoby se 
zdravotním postižením dle § 101, odst.1, doloží tuto skutečnost dle § 
101, odst.2 zákona potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního 
zabezpečení, případně úřadu práce.  

4. Čestné prohlášení a doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů dle této zadávací dokumentace 

5.  Nabídka ke každé položce referenčního seznamu v tomto členění:   
• cena za kus v Kč bez DPH i včetně DPH  
• hodnota parametrů, které jsou předmětem hodnocení,  
• záruční a servisní podmínky  
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Dále bude v referenčním seznamu uvedena cena celkem při dodání 
požadovaného počtu kusů položek, opět v Kč bez DPH i včetně 
DPH.  

6. Aktuální katalog zboží  
7. Návrh rámcové smlouvy 
8. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem 
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

9. Tato zadávací dokumentace  
 

Nabídka musí být zadavateli podána současně v listinné (všechny části) i 
elektronické (alespoň části 1,2,5,6,7) podobě. Požadavek na písemnou formu 
je považován za splněný tehdy, pokud je originál nabídky opatřen datem a 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být 
předložena v českém jazyce. 
 
Variantní řešení nabídky nebude akceptováno.  
 
Uchazeč je nabídkou vázán od okamžiku podpisu rámcové smlouvy. Tato 
lhůta nesmí překročit 90 kalendářní dnů.  
 
Vyloučení uchazeče 
 
Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud: 

• nebude jeho nabídka úplná, 
• neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, 
• nabídka nebude doručena do stanovené lhůty. 

 
 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Ve smlouvě bude dodavatel zavázán povinností umožnit výkon kontroly 
projektu u dodavatele všem k tomu oprávněným subjektům,  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).  
 

Další podmínky pro 
plnění zakázky:* 

Návrh rámcové smlouvy 
 
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli jediný 

návrh rámcové smlouvy na předmět veřejné zakázky. 
2. Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče.  
3. Návrh rámcové smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat 

oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací 
dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 

4. Uchazeč o VZ musí v návrhu rámcové smlouvy akceptovat vedle 
požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se 
vztahují k plnění této zakázky. 

5. Požadavky na strukturu rámcové smlouvy mezi zadavatelem a 
uchazečem: 
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• Předmět smlouvy 
• Základní práva a povinnosti stran 
• Doba a místo plnění (včetně způsobu převzetí, úhrady nákladů za 

dopravu a balné) 
• Kupní cena (vč. odkazu na závazné ceny za zboží v příloze, 

platebních lhůt a slev, způsobu fakturace): 
• Záruční a servisní podmínky 
• Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží 

 
• Ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, mlčenlivosti, povinnosti 

uchovávat doklady související se zakázkou a umožnit přístup k nim) 
• Nároky z vad 
• Smluvní pokuta 
• Trvání smlouvy 
• Závěrečná ustanovení. 

 
Obchodní podmínky 
 
1. Místem plnění budou pracoviště v Praze, Hořovicích a Plzni. Zadavatel 

si vyhrazuje právo výčet míst plnění rozšířit.  
2. Zboží bude objednáváno (zpravidla v 6-měsíčních intervalech) na 

základě písemných, faxových či e-mailových objednávek. 
3. Zboží, které není uvedeno mezi referenčními položkami v příloze 

k zadávací dokumentaci, bude nakupováno z aktuálního katalogu za zde 
uvedené ceny.  

4. Zadavatel má právo odebrat pouze tolik zboží, kolik bude aktuálně 
potřeba, přičemž předpokládaná celková cena zakázky nepřesáhne 
částku Kč 3.700.000 bez DPH.   

5. Dopravné a balné bude poskytováno zdarma.  
6. Dodací lhůta nepřekročí 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky 

zadavatele, nedohodnou-li se strany v jednotlivých případech jinak.  
 
Platební podmínky: 
 

o Dodavatel vyhotoví fakturu se splatností minimálně 30 dní. Faktura 
bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. odmítnout všechny předložené nabídky 
2. zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
3. nevracet podané nabídky 
4. vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným v zadávacích 

podmínkách 
5. na smluvní pokutu v případě prodlení plnění dle smlouvy, příp. při 

porušení podstatné povinnosti plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 
0,5% z celkové částky zakázky denně  

 
 

 


