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

Číslo zakázky:

C/12/886

Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu
ICT a PC grafiky - fáze I
Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu
ICT a PC grafiky jakožto souboru

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:

21.11.2012
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (oficiální zkrácený název: Akademie - VOŠ,
Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou)
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
Ing. Jindřich Vodička, tel. 569 729 251, mobil: 774 201 216,
e-mail: vodicka@akademie-svetla.cz

15060977
CZ15060977
Mgr. Michal Šimek, + 420 734 423 828, simek@akademie-svetla.cz

Datum zahájení: 21.11.2012 v 8:00 hodin.
Datum ukončení: 5.12.2012 ve 12:00 hodin.

Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálního vybavení souvisejícího
s dosažením výstupů v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného a nepoužívaného počítačového
materiálního vybavení a softwaru uvedeného níže v této výzvě a v zadávací
dokumentaci bez služeb spočívajících v umístění, montáži a uvedení zboží do provozu.
Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v odstavci 1.4 zadávací
dokumentace, která je součástí tohoto dokumentu.
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•

•
•
•

Vybavení učebny
◦ Dataprojektor
◦ Plochý scanner
◦ Síťové úložiště NAS
◦ Kalibrační terč
Hlavní stanice
Žákovská stanice
Software
◦
◦
◦
◦
◦

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:
Typ zakázky2
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
(počty upřesněny níže)

Operační systém Microsoft Windows 7 Professional 64bit CZ OEM
Adobe CS6 Design Standard EDU CZ Win, licencování CLP Level 1
Adobe Photoshop CS6 Extended EDU CZ Win, licencování CLP Level
Adobe Photoshop Lightroom 4 EDU Win, licencování CLP Level 1
SpaceClaim 2012+, školní multilicence pro 15 stanic

6 ks
14 ks
11 ks
1ks
1ks

500 000,- Kč (600 000,- Kč)
Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení dle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Světlá nad
Sázavou, 582 91
Kritéria hodnocení nabídek
Každá nabídka bude bodově hodnocena v rozmezí 0-100 bodů. Jako nejvýhodnější
nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.
1. Nabídková cena
80% (max. 80 bodů)
Hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší
cena. Bodové ohodnocení přiděleno dle vzorce :

počet bodů=80∗

nejnižší nabídka
nabídka uchazeče

2. Nadhodnocení za parametry přesahující minimální stanovenou konfiguraci
zařízení, které vedou k vyšší kvalitativní funkčnosti systému
20% (max. 20 bodů).
Podrobně barevně tučně označeno v textu zadávací dokumentace.

1
2

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):
Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli prokazatelně podána písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.
Bližší podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která je součástí tohoto dokumentu.
 Nabídka musí být předložena v českém jazyce.


Smluvní vztah bude upraven kupní smlouvou.



Pokud nabídka nevyhoví požadavkům zadavatele, bude komisí z výběrového řízení
vyřazena a uchazeč, jehož nabídka bude vyřazena, bude vyloučen z výběrového
řízení, o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně vyrozuměn.

Zpracování nabídkové ceny
Způsob zpracování nabídkové ceny je uveden v odstavci 1.8 zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s předmětem zakázky a
musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná se započtením veškerých
nákladů, nákladů na dopravu, záruk, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po
celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci včetně příloh.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění: nabídková cena bez DPH v Kč, samostatně
DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo
a) Zrušit výběrové řízení kdykoli do doby uzavření smlouvy bez udání důvodů
uchazeči.
b) Ověřit si údaje předložené v nabídce.
c) Upřesnit návrh kupní smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu s touto
zadávací dokumentací).
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění veřejné
zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je součástí tohoto dokumentu.

*

nepovinný údaj
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1 Zadávací dokumentace
1.1 Základní údaje o zakázce a zadavateli
1.1.1 Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele:

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Sídlo zadavatele:

Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91

Právní forma zadavatele:

příspěvková organizace

IČ zadavatele:

15060977

DIČ zadavatele:

CZ15060977

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ing. Jindřich Vodička, ředitel školy, tel. 569 729 251, mobil: 774 201 216,
e-mail: vodicka@akademie-svetla.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Šimek, zástupce ředitele školy, telefon: 569 729 276,
mobil: +420 734 423 828, e-mail: simek@akademie-svetla.cz

1.1.2 Základní údaje o zakázce
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Název projektu:

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání

Název zakázky:

Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu
ICT a PC grafiky - fáze I

Typ veřejné zakázky podle
předmětu veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky.

Typ veřejné zakázky podle
výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu.
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Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o
výběrové řízení podle Příručky pro střední školy – žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1.2 Předmět zakázky, popis předmětu zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného a nepoužívaného počítačového
materiálního vybavení, prezentační techniky, příslušenství a softwaru uvedeného níže v této zadávací dokumentaci bez
služeb spočívajících v umístění, montáži a uvedení zboží do provozu.

1.3 Účel
Cílem a účelem projektu nazvaného Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání je tvorba 33 sad DUM (celkem
660 DUM) určených jak pro výuku uměleckých oborů a předmětů, tak pro využití v řadě různých předmětů všeobecného
vzdělávání ostatních školou vyučovaných oborů. Pro jejich pilotování a následné systematické využívání při výuce je nutno
vybavit další odbornou učebnu počítačovou a prezentační technikou. Tato učebna bude sloužit jako komplexní výtvarné a
prezentační výukové pracoviště nejen po dobu běhu projektu, ale i v letech následujících, aby byla zajištěna hospodárnost a
efektivita investovaných finančních prostředků.
Vybavení učebny proto musí být podřízeno záměru projektu, výše uvedené hospodárnosti a efektivitě vynaložených
finančních prostředků, aby bylo dosaženo patřičných kvalitativních a kvantitativních výstupů, dlouhodobé funkcionality
budovaného systému a vysoké efektivity práce s ním. Vzhledem k těmto skutečnostem a třetinovému podílu DUM
zaměřených na rozmanité výtvarné technologie, počítačovou grafiku, modelování, různé výtvarné a umělecké postupy
náročné na objem zpracovávaných a uchovávaných dat vznikají specifické nároky na kvalitu a výkon pořizované techniky.
Z tohoto důvodu poptáváme v této výzvě výpočetní a prezentační techniku, software a příslušenství v kategorii, která se
výrazně liší od běžné techniky v cenové mapě zveřejněné v Metodickém dopisu č. 23 ze dne 26.6.2012 vydaného ŘO OP VK a
spadá do vyšší kvalitativní kategorie.
Zakázka Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu ICT a PC grafiky - fáze I je
prvním krokem k vybudování základního systému pracoviště. S technikou uvedenou v bodě 1.4: Technická specifikace
předmětu zakázky je možné připravit základní provoz učebny, prověřit její funkčnost a začít pilotně ověřovat práci
s vytvořenými DUM metodou práce skupin žáků. Ve fázi II bude potom na základě získaných zkušeností připraveno rozšíření
o další techniku vedoucí k využití učebny optimálním počtem uživatelů během výukové hodiny směřující k větší
individualizaci práce žáků a tím zefektivnění procesu výuky.
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1.4 Technická specifikace předmětu zakázky
1.4.1 Shrnutí a obecné parametry
•

•
•
•

Vybavení učebny
◦ Dataprojektor
◦ Plochý scanner
◦ Síťové úložiště NAS
◦ Kalibrační terč
Hlavní stanice
Žákovská stanice
Software

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
(počty upřesněny níže)

Všechny zvolené komponenty musí být vzájemně kompatibilní.
Ke všem propojeným komponentám musí být dodány veškeré prostředky nezbytně nutné k plně funkčnímu propojení
těchto komponent, zejména kabely a případné adaptéry, a to v takové kvalitě, která zajistí spolehlivý provoz nejméně po
dobu trvání záruky komponent těmito prostředky spojenými.
Barevné provedení všech viditelných komponent: černé nebo převážně černé.

1.4.2 Vybavení učebny
•

•
•

Dataprojektor pro přední projekci s nativním rozlišením nejméně Full HD 1920 x 1080 bodů, svítivostí nejméně
4500 ANSI lumenů a životností lampy nejméně 30000 hodin při plném výkonu. Projektor musí disponovat nejméně
jedním digitálním vstupem kompatibilním s grafickým subsystémem hlavní stanice (viz níže) a alespoň jedním
analogovým vstupem VGA (D-SUB) (pro připojení dalších zařízení, zejména stávajícího notebooku)
Plochý scanner formátu A4 s minimálním rozlišením 4800 x 9600 DPI, minimální bitovou hloubkou 48bit a
s možností skenovat negativní 35mm kinofilm.
Síťové úložiště NAS včetně disků - min. použitelný úložný prostor 3 6TB při konfiguraci RAID 5, alespoň jedno síťové
rozhraní 1Gbit. Podpora protokolů CIFS (sdílení Windows), FTP. Možnost plné integrace do Active Directory.
Možnost dodatečného rozšíření použitelného úložného prostoru výhodou. (+2 body4)

3

Použitelným úložným prostorem se rozumí kapacita dostupná pro ukládání vlastních dat. Není v něm tedy zahrnuto např. místo
potřebné pro uložení opravných kódů RAID a firmwaru NAS.
4
Body kritéria Nadhodnocení za parametry přesahující minimální stanovenou konfiguraci zařízení, které vedou k vyšší kvalitativní
funkčnosti systému
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•

Barevný kabibrační terč Xrite, nejlépe v přenosném provedení.

1.4.3 Hlavní stanice - 1ks
1.4.3.1 Monitor
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Minimální úhlopříčka 27”.
Technologie matrice panelu monitoru musí zajistit konzistenci barevného podání při pozorovacích úhlech nejméně
170° horizontálně i vertikálně, a to při zachování kontrastu 10:1. Technologie H-IPS nebo ekvivalentní výhodou.
(+2 body4).
Poměr stran nativního rozlišení monitoru musí být shodný s poměrem stran nativního rozlišení projektoru (viz výše).
Monitor musí být schopen zobrazit 100% barevného prostoru sRGB a minimálně 95% barevného prostoru
AdobeRGB. Barevná odchylka ΔE při tom musí být nižší nebo rovna 3.
Doba odezvy ve středních tónech 7ms nebo nižší (nižší výhodou) (+1 bod4).
Monitor musí disponovat integrovaným kalibračním senzorem s možností automatické plánované rekalibrace.
S monitorem musí být dodáno veškeré příslušenství, které je nutné k pravidelnému provádění kalibrace
(zejména software). Použití tohoto softwaru nesmí být časově omezeno a musí umožňovat využití veškerých
softwarově dostupných funkcí monitoru (plná verze).
Monitor musí být vybaven technologií pro zajištění uniformity podsvícení.
Monitor společně s dodaným obslužným softwarem musí umožnit emulaci (kontrolní náhled) barevných prostorů,
alespoň prostoru sRGB a ICC barevných profilů jiných zařízení.
K monitoru musí být dodána sada ICC barevných profilů monitoru v jednotlivých režimech zobrazení.
Monitor musí disponovat alespoň jedním rozhraním kompatibilním s nejlepším dostupným rozhraním grafického
subsystému hlavního počítače (viz níže). Toto rozhraní na obou zařízeních zároveň musí umožnit využít veškerou
funkcionalitu monitoru. Monitor musí disponovat alespoň jedním dalším rozhraním, z toho alespoň jedním
rozhraním DisplayPort pro připojení stávajícího zařízení (notebooku). Monitor musí být schopen mezi jednotlivými
rozhraními přepínat za provozu, tedy bez nutnosti manuálně přepojovat kabely.

1.4.3.2 Stanice
•

CPU, který dosáhl v benchmarkovém testu nejméně 12000 bodů 5. Vyšší bodové hodnocení výhodou (+2 body4).

5

Dle benchmarkových tabulek společnosti PassMark® Software Pty Ltd, http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Grafický subsystém, který dosáhl v benchmarkovém testu nejméně 1860 bodů 6 a je primárně určen pro pracovní
nasazení (tj. není primárně určen pro herní nasazení). Vyšší bodové hodnocení výhodou (+2 body4). Musí disponovat
odpovídajícími porty pro plně funkční připojení monitoru a dataprojektoru (viz výše). Grafický subsystém musí být
založen na grafickém čipu Nvidia, a to z důvodu zachování plné kompatibility se stávajícím softwarem (zejména
obslužný program 3D scanneru, ke kterému není alternativa).
Základní deska typu ATX. Musí být plně kompatibilní (zejména chipset, socket, sběrnice,...) se zvoleným procesorem,
grafickým subsystémem a ostatními komponentami. Základní deska musí podporovat nejméně 64GB operační
paměti typu DDR3. Minimálně 6 USB portů na zadní straně z toho min. 2 podporující USB 3.0, podpora připojení
min. 4 USB portů pomocí interních konektorů (tyto budou využity pro připojení předních portů a čtečky karet - viz
níže). Integrovaná zvuková karta s analogovým vstupem a výstupem na přední i zadní straně skříně (viz níže) a
digitálním optickým výstupem na zadní straně (kvůli připojení ke stávajícímu systému ozvučení).
RAM: Typ DDR3, kapacita nejméně 32GB, frekvence nejméně 1866MHz - vyšší kapacita a frekvence výhodou
(+2 body4). Základní deska musí být osazena paměťovými moduly tak, aby byla plně využita možnost vícekanálové
komunikace.
SSD disk s úložnou kapacitou nejméně 60GB a rozhraním typu SATA (na tomto disku bude nainstalován operační
systém).
HDD s úložnou kapacitou nejméně 1TB s rozhraním typu SATA (nejlépe SATA III).
HDD s rychlostí minimálně 10 000 ot/min, minimálně 64MB cache, minimální kapacita 200GB, rozhraní SATA III
(prioritou tohoto disku je rychlost).
Standardní optická mechanika schopná číst a zapisovat na disky CD a DVD připojená pomocí rozhraní SATA.
Čtečka karet do 3.5" pozice, která je schopna pracovat alespoň s kartami typu SD a SDHC.
Zdroj s certifikací 80PLUS Gold 7, jehož výkon musí plně dostačovat pro napájení všech zvolených komponent při
maximálním zatížení.
Skříň typu tower (“nastojato”). Maximální vnější rozměry skříně, při pohledu zepředu (šířka X výška X hloubka):
240 x 470 x 600 mm.
Skříň musí na přední straně disponovat těmito porty: min. dva USB, z toho min. dva napojené na stejný řadič (čili
oba buď USB 2.0 nebo USB 3.0, z důvodu možnosti připojení 3D scanneru), analogový audio vstup a výstup (každý
pomocí vlastního konektoru jack 3,5mm). Ovládací prvky a přední porty musí být umístěny na horní stěně skříně,
nejdále však 5cm od předního okraje. Umístění těchto prvků po stranách skříně je nepřípustné (kvůli stávajícímu
nábytku), umístění na přední stěně nevhodné. (nebezpeční poškození zapojených zařízení, která by zepředu
vyčnívala).

6

Dle benchmarkových tabulek společnosti PassMark® Software Pty Ltd, http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Podmínky certifikace a seznam certifikovaných zařízení jsou dostupné na stránkách organizace http://www.80plus.org

7
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•
•

V případě použití vzduchu k chlazení komponent musí být otvory, kterými vzduch do skříně vstupuje, opatřeny
omyvatelnými prachovými filtry. (prodloužení životnosti zařízení a snížení frekvence pravidelné údržby).
Skříň, která ve své konstrukci řeší odhlučnění (např. plechy síly 1mm, odhlučňovací materiál,...), výhodou (+2 body4)
(z důvodu zvýšení pracovního pohodlí žáků a obsluhy).

1.4.3.3 Periferie
•

•

Grafický tablet se zadáváním pomocí bezdrátového bezbateriového pera a možností vícedotykového ovládání prsty.
Aktivní plocha pera střední velikosti - tj. nejméně (šířka X výška) 200 x 130 mm, nejvýše však 300 x 200 mm.
Rozlišení pera 5000 LPI nebo vyšší. Pero rozlišující nejméně 2 000 úrovní přítlaku a úhel náklonu, disponující alespoň
jedním plně programovatelným tlačítkem. Tablet s dodaným obslužným softwarem musí být plně kompatibilní
s aplikacemi v balíčku Adobe CS6 Design Standard a programem Adobe Photoshop CS6 Extended (viz níže).
Klávesnice drátová (USB) standardní s rozložením kláves CZ a numerickou klávesnicí. Myš drátová (USB) s laserovým
senzorem s minimálním rozlišením 1000 DPI.

1.4.4 Žákovská stanice - 5ks
K monitorům žákovských stanic musí být dodána alespoň jedna sada veškerého příslušenství, které je nutné k pravidelnému
provádění kalibrace všech těchto monitorů (zejména sonda a software). Použití tohoto softwaru nesmí být časově omezeno
a musí umožňovat využití veškerých softwarově dostupných funkcí monitorů (plná verze).

1.4.4.1 Monitor
•
•
•
•
•
•

Minimální úhlopříčka 22”.
Technologie matrice panelu monitoru musí zajistit konzistenci barevného podání při pozorovacích úhlech nejméně
170° horizontálně i vertikálně.
Monitor musí být schopen zobrazit barevný prostor sRGB a minimálně 90% barevného prostoru AdobeRGB.
Doba odezvy ve středních tónech 7ms nebo nižší (nižší výhodou) (+1 bod4).
K monitoru musí být dodána sada ICC barevných profilů monitoru v jednotlivých režimech zobrazení.
Monitor musí disponovat alespoň jedním rozhraním kompatibilním s nejlepším dostupným rozhraním grafického
subsystému žákovského počítače (viz níže). Toto rozhraní na obou zařízeních zároveň musí umožnit využít veškerou
funkcionalitu monitoru.
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1.4.4.2 Stanice
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

CPU, který dosáhl v benchmarkovém testu nejméně 6600 bodů 5 . Vyšší bodové hodnocení výhodou (+2 body4).
Grafický subsystém, který dosáhl v benchmarkovém testu nejméně 670 bodů 6 a je primárně určen pro pracovní
nasazení (tj. není primárně určen pro herní nasazení). Vyšší bodové hodnocení výhodou. (+2 body4). Musí
disponovat odpovídajícími porty pro plně funkční připojení monitoru (viz výše). Grafický subsystém musí být založen
na grafickém čipu Nvidia, a to z důvodu zachování plné kompatibility se stávajícím softwarem (zejména obslužný
program 3D scanneru, ke kterému není alternativa).
Základní deska typu ATX. Musí být plně kompatibilní (zejména chipset, socket, sběrnice,...) se zvoleným procesorem,
grafickým subsystémem a ostatními komponentami. Základní deska musí podporovat nejméně 8GB operační
paměti typu DDR3 při taktovací frekvenci nejméně 1333MHz. Minimálně 4 USB porty na zadní straně z toho min.
2 podporující USB 3.0, podpora připojení min. 4 USB portů pomocí interních konektorů (tyto budou využity pro
připojení předních portů a čtečky karet - viz níže.) Integrovaná zvuková karta s analogovým vstupem a výstupem na
přední i zadní straně skříně (viz níže).
Paměťové moduly RAM s celkovou kapacitou nejméně 8GB, frekvence nejméně 1333MHz. Konfigurace paměťových
modulů musí být taková, aby byla využita možnost vícekanálové komunikace.
SSD disk s úložnou kapacitou nejméně 60GB a rozhraním typu SATA (na tomto disku bude nainstalován operační
systém) .
HDD s rychlostí minimálně 10000 ot/min, minimálně 64MB cache, minimální kapacita 200GB, rozhraní SATA III
(prioritou tohoto disku je rychlost)
Standardní optická mechanika schopná číst a zapisovat na disky CD a DVD připojená pomocí rozhraní SATA.
Čtečka karet do 3.5" pozice, která je schopna pracovat alespoň s kartami typu SD a SDHC.
Zdroj, jehož výkon musí plně dostačovat pro napájení všech zvolených komponent při maximálním zatížení.
Skříň typu tower (“nastojato”). Maximální vnější rozměry skříně, při pohledu zepředu (šířka X výška X hloubka):
200 x 450 x 490 mm.
Skříň musí na přední straně disponovat těmito porty: min. dva USB, analogový audio vstup a výstup (každý pomocí
vlastního konektoru jack 3,5mm). Ovládací prvky a přední porty musí být umístěny na horní stěně skříně, nejdále
však 5cm od předního okraje. Umístění těchto prvků po stranách skříně je nepřípustné (kvůli stávajícímu nábytku),
umístění na přední stěně nevhodné. (nebezpeční poškození zapojených zařízení, která by zepředu vyčnívala).
V případě použití vzduchu k chlazení komponent musí být otvory, kterými vzduch do skříně vstupuje, opatřeny
omyvatelnými prachovými filtry. (prodloužení životnosti zařízení a snížení frekvence pravidelné údržby).
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•

Skříň, která ve své konstrukci řeší odhlučnění (např. plechy síly 1mm, odhlučňovací materiál,...), výhodou (+2 body4).

1.4.4.3 Periferie
•

•

Grafický tablet se zadáváním pomocí bezdrátového bezbateriového pera a možností vícedotykového ovládání prsty.
Aktivní plocha pera menší velikosti - tj. nejméně (šířka X výška) 150 x 90 mm, nejvýše však 200 x 130 mm. Rozlišení
pera 5000 LPI nebo vyšší. Pero rozlišující nejméně 2 000 úrovní přítlaku a úhel náklonu, disponující alespoň jedním
plně programovatelným tlačítkem. Tablet s dodaným obslužným softwarem musí být plně kompatibilní s aplikacemi
v balíčku Adobe CS6 Design Standard a programem Adobe Photoshop CS6 Extended (viz níže).
Klávesnice drátová standardní s rozložením kláves CZ a numerickou klávesnicí. Myš drátová s laserovým senzorem
s minimálním rozlišením 1000 DPI.

1.4.5 Software
Všechny počítače ve škole jsou vybaveny operačním systémem Windows a k výuce, produkci a postprodukci digitální 2D a
3D grafiky je používán další software vyjmenovaný níže. Žáci i zaměstnanci jsou pro tento software vyškoleni a velká většina
digitálních prací vytvořených v průběhu minulých let je uložena v proprietárních formátech tohoto softwaru. Použití jiného
softwaru by tedy příjemci působilo mimořádné obtíže, což by mělo za následek další přídavné náklady a nevyhnutelně by
vedlo k faktickému znemožnění přístupu k datům archivu, neboť bezztrátová konverze těchto dat do alternativních formátů
není možná.
Výše uvedené platí i vice-versa: S daty vytvořenými v novějších verzích softwaru Adobe není možně plnohodnotně pracovat
ve verzích starších. Z toho důvodu chceme zakoupit tento software i na stávající zařízení. Tento krok nám rovněž umožní
nakoupit software v cenové hladině CLP Level 18 , čímž dosáhneme úspory finančních prostředků v řádech desetitisíců, a to i
při nákupu dalších licencí v průběhu následujících dvou let při případném upgradu nebo rozšíření výuky. Proto požadujeme
po dodavateli uzavření nebo zprostředkování smlouvy CLP se všemi výhodami, zejména možností nakupovat v následujících
letech další licence za zvýhodněnou cenu.
• Operační systém Microsoft Windows 7 ve verzi Professional 64bit CZ OEM
6 ks
• Adobe CS6 Design Standard EDU CZ Win, licencování CLP Level 1
14 ks
• Adobe Photoshop CS6 Extended EDU CZ Win, licencování CLP Level 1
1 ks
• Adobe Photoshop Lightroom 4 EDU Win, licencování CLP Level 1
1ks

8

Více informací o způsobech licencování je možné získat buď u dovozce http://www.digitalmedia.cz/licence/adobe/edu/index.aspx a
nebo přímo na stránkách výrobce http://www.adobe.com/cz/volume-licensing/education.html
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•

SpaceClaim 2012+, školni multilicence pro 15 stanic

1ks

1.5 Délka záruky, záruční servis
Uchazeč v nabídce uvede v měsících ke všem komponentám jednotlivých druhů zboží délku jejich záruky. Minimální délka
záruky každé komponenty jsou 2 roky. Nedodržení minimální délky záruky je důvodem k vyřazení nabídky z výběrového
řízení a vyloučení uchazeče zadavatelem z výběrového řízení.
Záruční servis: V případě závady na dodaném zařízení požaduje zadavatel zásah servisního technika do dvou hodin od
nahlášení závady a přijetí požadavku. Zadavatel rovněž požaduje převzetí zařízení k reklamaci v místě zadavatele do
1 pracovního dne po nahlášení závady, a to kdekoliv v rámci Evropské unie („Next Business Day“). Tato servisní podpora
musí být zajištěna osobami určenými k tomu výrobcem zboží.

1.6 Lhůta dodání předmětu zakázky
Lhůta dodání předmětu zakázky je stanovena do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

1.7 Místo plnění zakázky
Místem dodání předmětu zakázky je budova zadavatele:
Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 891

1.8 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je max. 500 000,-Kč bez DPH (600 000,- Kč včetně DPH). Předpokládaná hodnota byla
stanovena na základě veřejně dostupných maloobchodních ceníků poptávaného zboží.
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň maximální hodnota zakázky a nesmí být v nabídkách překročena. Nabídka

uchazeče, jehož nabídková cena překročí maximální hodnotu zakázky, bude vyřazena z výběrového řízení a uchazeč
který tuto nabídku podal, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

1.9 Podmínky, požadavky na zpracování a obsah nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a
v této zadávací dokumentaci včetně příloh. Nabídka se podává pouze písemně, a to v listinné podobě a v řádně uzavřené
(zalepené) obálce. Nabídka musí být opatřena přelepkou s razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče. Nabídka musí být datována. Veškeré části nabídky musí po svázání tvořit jeden celek, jednotlivé listy nabídky
musí být kontinuálně očíslovány. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v jednom vyhotovení. Zadavatel vyloučí z výběrového řízení uchazeče, který
předložil více nabídek.
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Uchazeč zabezpečí nabídku tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy nabídky manipulovat nebo je z nabídky vyjmout.
Nabídka musí být předložena v následující závazné formě:

1.9.1 Označení obálky s nabídkou
Na obálce musí být čitelně označeno:
a) Název zakázky: Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu
ICT a PC grafiky - fáze I
b) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
c) Textová doložka: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTEVÍRAT“
d) Název zadavatele: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
e) Na obálce dále musí být čitelně uvedena adresa uchazeče (přesný název a oficiální sídlo), na kterou je možné zaslat
oznámení doporučeným dopisem, pokud nabídka bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V tomto případě
se na nabídku bude pohlížet, jako by nebyla podána.

1.9.2 Povinná publicita
Uchazeč je povinen dodržet povinnou publicitu v rámci čerpání prostředků z EU, tj. uchazeč musí umístit na titulní stranu
nabídky, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce, logolink pro barevný či černobílý tisk.
Oba vzory logolinku jsou uvedeny v příloze č. 7: Logolink této zadávací dokumentace.

1.9.3 Identifikační údaje uchazeče
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména:
 obchodní firma
 sídlo
 identifikační číslo
 DIČ
 statutární zástupce uchazeče
 osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče včetně kontaktních údajů: telefon, e-mail, adresa pro písemný styk
 kontaktní osoba uchazeče včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa)

1.9.4 Předmět zakázky
Uchazeč uvede předmět zakázky a podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží. Uchazeč uvede u každé komponenty
oficiální (obchodní) název produktu včetně přesné technické specifikace (u procesorů uchazeč uvede počet bodů v PassMark
CPU Mark5), případně také odkaz na katalogový list (tzv. datasheet), tak aby zadavatel mohl zodpovědně posoudit vhodnost a
funkčnost pořizovaného systému pro stanovený účel.
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1.9.5 Doba plnění předmětu zakázky
Uchazeč do nabídky uvede také dobu dodání předmětu této zakázky. Doba plnění musí splňovat podmínky uvedené
v odstavci 1.6, tj. lhůtu dodání předmětu plnění této zakázky.

1.9.6 Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč uvede cenovou nabídku předmětu plnění zakázky. Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH v Kč za 1 kus
(jednotku) či jednu sestavu, sazbu DPH v %, nabídkovou cenu včetně DPH v Kč za 1 kus či 1 sestavu. Dále uchazeč uvede
nabídkovou cenu za požadovaný počet kusů, a to bez DPH v Kč a včetně DPH v Kč a celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč,
DPH v Kč a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s předmětem zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, nákladů na dopravu, záruk, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně příloh.
Cena či její části musí být vždy vázány na konkrétní plnění a nikoliv na:
 paušální úhrady bez doloženého výkonu činností, jež jsou předmětem úhrady způsobilých výdajů
 zpracování nabídky ve veřejné zakázce

1.9.7 Krycí list nabídky
Nabídka uchazeče musí obsahovat krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (vzor viz Příloha č. 3 této zadávací
dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

1.9.8 Kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace
Nabídka uchazeče musí obsahovat kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, blíže uvedeno v odstavci 1.12 této zadávací
dokumentace.

1.9.9 Prohlášení uchazeče
Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu z. č. 143/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

1.9.10 Čestné prohlášení uchazeče
Nabídka uchazeče musí obsahovat čestné prohlášení uvedené v příloze č. 4: Čestné prohlášení uchazeče o splnění ZKP a
v příloze č. 5: Čestné prohlášení uchazeče
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1.9.11 Obchodní a platební podmínky
Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče ve věcech smluvních. Bližší informace k návrhu kupní smlouvy jsou uvedeny v odstavci 1.9.12 této zadávací
dokumentace.

1.9.11.1 Předávací dokumentace
Předávací dokumentací se rozumí doklad o hmotné přejímce dodaného zboží v podobě dodacího listu nebo akceptačního
protokolu.

1.9.11.2 Platební podmínky
a) Úhrada za plnění se provádí v české měně.
b) Cena bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného na základě datovaného protokolárního
předání (viz odstavec 1.9.11.1) a převzetí celého předmětu smlouvy ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
c) Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním platebním stykem na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.
d) Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.

1.9.11.3 Sankce
1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle podmínek uvedených v odstavci 1.6 je kupující oprávněn
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2) V případě prodlení kupujícího s platbou faktury vystavené v souladu s bodem b) odstavce 1.9.11.2 je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den
prodlení.

1.9.12 Návrh kupní smlouvy
Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a to v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zejména v souladu s touto zadávací dokumentací včetně příloh a
nabídkou uchazeče.
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Návrh kupní smlouvy bude minimálně obsahovat následující:
a)

Označení smluvních stran: název, sídlo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, IČ a DIČ, pokud jsou
přiděleny, bankovní spojení, číslo účtu.
Na straně kupujícího:
Kupující:
Se sídlem:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „kupující“)

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
Ing. Jindřich Vodička
15060977
CZ15060977
Komerční banka, a.s.
20635521/0100

b)

Předmět plnění shodný s podanou nabídkou, konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně.

c)

Celkovou cenu zakázky bez DPH v Kč, DPH v Kč, celkovou cenu včetně DPH v Kč, případně uvést, že dodavatel není
plátce DPH.

d)

Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží
(včetně dopravy, cla).

e)

Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.

f)

Platební podmínky, informaci o způsobu financování, dobu splatnosti a sankční ujednání.

g)

Na vystavené faktuře bude vyznačen název a registrační číslo příslušného projektu.

h)

Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v ní budou uvedeny
nesprávné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit zpět prodávajícímu s uvedením, resp. vyznačením chybějících náležitostí
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti v ní uvedená a nová lhůta splatnosti počne
běžet doručením nové opravené faktury kupujícímu.

i)

Dobu a místo plnění.

j)

Informaci o způsobu předání předmětu zakázky.

k)

Informaci o délce záruční doby pro jednotlivé druhy zboží.
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l)

Informace o záručním servisu, způsobu a doby převzetí reklamovaného zboží.

m) Povinnost, aby dodavatel 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).
n)

Povinnost uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně
však do roku 2025.

o)

Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

p)

Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit tuto kupní smlouvu, s čímž prodávající souhlasí.

O dalších náležitostech smlouvy si vyhrazuje zadavatel právo jednat před jejím uzavřením a uchazeč podáním nabídky
akceptuje právo zadavatele na doplnění příslušných ustanovení tak, aby byly splněny veškeré podmínky vztahující se
k poskytnutí dotace. Návrh smlouvy může být v plném rozsahu nahrazen návrhem zpracovaným zadavatelem, přičemž
s jednotlivými ustanoveními musí souhlasit zástupci obou smluvních stran.

1.9.13 Ostatní nepovinné přílohy
Součástí nabídky mohou být ostatní nepovinné přílohy, které musí být řádně označeny.

1.10 Varianty nabídek
Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

1.11 Lhůta, místo a způsob podání nabídky
1.11.1 Místo a způsob podání nabídky
Nabídku je nutno podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději v den lhůty pro
podání nabídek do 12:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem.
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum předání nabídky
poštovní službě.

1.11.2 Adresa pro doručení nabídky:
Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Sázavská 547
Světlá nad Sázavou
582 91
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1.11.3 Lhůta podávání nabídky
Datum zahájení: 21.11.2012, v 8:00 hodin.
Datum ukončení: 5.12.2012, ve 12:00 hodin.
Na nabídky doručené po uplynutí lhůty podání nabídky se bude pohlížet, jako by nebyly podány. O této skutečnosti
zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče doporučeným dopisem na adresu uvedenou na obálce nabídky.

1.12 Kvalifikační předpoklady
1.12.1 Požadované kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen v rámci nabídky prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

1.12.1.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo čestné prohlášení, uvedené v příloze č. 4: Čestné prohlášení uchazeče o
splnění ZKP podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

1.12.1.2 Profesní kvalifikační požadavky
a) Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů.
b) Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

1.12.1.3 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
a) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

1.12.2 Prokázání kvalifikačních předpokladů
a) Uchazeč předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
b) Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v platném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
zadavateli.
c) Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce nebo slovenském jazyce, musí být
předloženy v úředním překladu.
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1.12.3 Doklady před uzavřením smlouvy
Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, před uzavřením smlouvy předložil originály nebo
ověřené kopie těchto dokladů:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

1.13 Otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání nabídek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, v ředitelně, 1. patro.
Komise otevře řádně označené obálky s nabídkami podle pořadového čísla přijaté nabídky a provede kontrolu úplnosti
nabídek. Pokud obálka nebude řádně označena podle odstavce 1.9.1, nebude se otevírat a uchazeč, který tuto nabídku
podal, bude vyloučen z výběrového řízení.
V případě, že nabídka bude shledána jako nejasná, požádá Komise uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její
doplnění v dodatečné lhůtě, která se stanoví přiměřeně ve vztahu k předmětu doplnění a nebude kratší než 3 pracovní dny.
Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání výzvy uchazeči k doplnění
nabídky.
Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze
hodnocení jednotlivých nabídek. Posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek proběhne v sídle zadavatele, v ředitelně, 1.
patro.
Komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a v této
zadávací dokumentaci.
Komise posoudí také výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu této zakázky. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu této zakázky, vyhrazuje si komise či zadavatel právo vyžádat si od uchazeče
písemné vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné v dodatečné lhůtě, která se stanoví
přiměřeně ve vztahu k předmětu vysvětlení a nebude kratší než 3 pracovní dny. Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty
je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání výzvy uchazeči k doplnění nabídky.
V případě, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele či uchazeč nereaguje na výzvu k vysvětlení nebo doplnění nabídky dle
požadavků zadavatele do uplynutí dodatečné lhůty, bude tato nabídka vyřazena z dalšího řízení a zadavatel vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti ve výběrovém řízení.
Hodnocení jednotlivých nabídek se provede pomocí hodnotících kritérií, která jsou uvedena ve výzvě k podání nabídek a
v této zadávací dokumentaci. Komise stanoví pořadí nabídek podle výše získaných bodů.
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Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána ta, která podle hodnotících kritérií bude vyhodnocena jako nabídka s nejvyšším
počtem získaných bodů.

1.14 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena v délce 90 dnů, tzn. uchazeč je
svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.

1.15 Práva zadavatele
a)

Zrušit výběrové řízení kdykoli do doby uzavření smlouvy bez udání důvodů uchazeči.

b)

Zadavatel si vyhrazuje právo nabídky uchazečů, které byly podány v řádném termínu pro podání nabídek, nevracet a
uchovat je jako součást dokumentace podléhající kontrole v rámci předmětného dotačního projektu.

c)

Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení dodávky se zadavatelem.

d)

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.

e)

Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

f)

Zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet.

g)

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty požadované touto zadávací
dokumentací.

1.16 Vyrozumění o výběru nabídky
O výsledku výběrového řízení budou písemně informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro
podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení.
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1.17 Dodatečné informace k zakázce
Zadavatel poskytne všem osloveným uchazečům případné dodatečné informace vztahující se k výběrovému řízení.
V případě dotazu uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky uchazeč vyplní tabulku v příloze č. 6: Formulář pro
dodatečné informace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

Ve Světlé nad Sázavou dne 21.11.2012.

Ing. Jindřich Vodička
ředitel školy
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Příloha č. 1 Technická specifikace nabízeného zboží

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Uchazeč:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče:

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
15060977

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Číslo zakázky:

C/12/886

Název zakázky:

Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového
vybavení pro učebnu ICT a PC grafiky - fáze I

Vybavení učebny
Požadovaná specifikace od zadavatele:

Specifikace nabízená uchazečem

Dataprojektor: montovaný na strop pro přední projekci, nativní
rozlišení Full HD (1920 x 1080), svítivost min. 4500 ANSI lm, životnost
lampy min. 30000h, min. 1x digitální vstup kompatibilní s hlavním
počítačem, min. 1x analogový vstup VGA
Plochý scanner: min. A4, min. 4800x9600DPI, min. hloubka 48bit,
možnost skenovat negativní 35mm kinofilm
Síťové úložiště NAS: včetně disků, min. 6TB při RAID5 použitelných
pro data, min. 1x GLAN, CIFS, FTP, ActiveDirectory, rozšiřitelnost
výhodou
Kalibrační terč: Xrite barevný, přenosné provedení

Poznámky:
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Hlavní počítač: sestava s monitorem a periferiemi
Požadovaná specifikace od zadavatele:

Specifikace nabízená uchazečem

Monitor: min. 27“, porozovácí úhly min. 170° při
zachování barev, poměr stran nativního rozlišení
16:9, 100% sRGB, min 95% AdobeRGB ( Δ E≤3 ),
odezva ≤ 7ms, integrovaný kalibrační senzor + plná
verze software, unifromita podsvícení, emulace
sRGB a ICC, min. 1xDisplayPort, příslušenství
(stínítko)
Procesor: minimálně 12000 bodů v PassMark CPU
Benchmark
Základní deska: podpora min. 64GB RAM DDR3
1866Mhz, min 6x USB (z toho 2x USB 3.0) vzadu,
min. 4x USB interně, 1x GLAN
Paměť: min. 32GB 1866Mhz, zapojení multi-channel
Integrovaná zvuková karta: Ano, analogový vstup a
výstup vpředu i vzadu, digirální optický výstup vzadu
Pevný disk SSD: minimálně 60 GB, SATA
Pevný disk HDD 1: minimálně 1 TB, SATA
Pevný disk HDD 2: minimálně 250 GB, min.
10000rpm, min 64MB cache, SATA III (prioritou je
rychlost)
Grafická karta: min. 1860 bodů v PassMark
Videocard Benchmark primárně určená pro pracovní
nasazení, čip Nvidia
Skříň: typu tower, max. vnější rozměry (š X v X h
připohledu zepředu): 240 x 470 x 600mm, min 2x
přední USB, přední audio vstup a výstup, ovládací
prvky a porty umístěny na horní stěně skříně,
nejdále 5cm od předního okraje - umístění prvků po
stranách nepřípustné, omyvatelné vzduchové filtry,
zdroj 80PLUS Gold, odhlučení výhodou
Grafický tablet: bezdrátové bezbateriové pero,
multitouch kapacitní plocha, rozlišení min. 5000LPI,
aktivní plocha pera 200x130mm - 300x200mm, min.
2000 úrovní přítlaku, programovatelná tlačítka,
kompatibilita se softwarem Adobe
Myš: laserová min. 1000 DPI USB
Klávesnice: CZ USB s numerickou částí.
Optická mechanika: DVD±RW,
Čtečka karet: do pozice 3,5'' min. SD a SDHC

Poznámky:
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Žákovský počítač: sestava s monitorem a periferiemi
Požadovaná specifikace od zadavatele:

Specifikace nabízená uchazečem

Monitor: min. 22“, porozovácí úhly min. 170° při
zachování barev, sRGB, min 90% AdobeRGB , odezva
≤ 7ms, sada přislušesntví nutného k provádění
kalibrace vč. kalibrační sondy a SW (alespoň jedna
sada umožnující kalibrovat všechny monitory)
Procesor: minimálně 6600 bodů v PassMark CPU
Benchmark
Základní deska: podpora min. 8GB RAM DDR3
1333Mhz, min 4x USB (z toho 2x USB 3.0) vzadu,
min. 4x USB interně, 1x GLAN
Paměť: min. celková kapacita 8GB, min. frekvence
1333MHz, zapojení multi-channel
Integrovaná zvuková karta: Ano, analogový vstup a
výstup vpředu i vzadu,
Pevný disk SSD: minimálně 60 GB, SATA
Pevný disk HDD 2: minimálně 250 GB, min.
10000rpm, min 64MB cache, SATA III (prioritou je
rychlost)
Grafická karta: min. 670 bodů v PassMark Videocard
Benchmark primárně určená pro pracovní nasazení,
čip Nvidia
Skříň: typu tower, max. vnější rozměry (š X v X h
připohledu zepředu): 200 x 450 x 490mm, min 2x
přední USB, přední audio vstup a výstup, ovládací
prvky a porty umístěny na horní stěně skříně,
nejdále 5cm od předního okraje - umístění prvků po
stranách nepřípustné, omyvatelné vzduchové filtry,
odhlučení výhodou
Grafický tablet: bezdrátové bezbateriové pero,
multitouch kapacitní plocha, rozlišení min. 5000LPI,
aktivní plocha pera 150x90mm - 200x130mm, min.
2000 úrovní přítlaku, programovatelná tlačítka,
kompatibilita se softwarem Adobe
Myš: laserová min. 1000 DPI USB
Klávesnice: CZ USB s numerickou částí.
Optická mechanika: DVD±RW,
Čtečka karet: do pozice 3,5'' min. SD a SDHC

Poznámky:
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Software
Požadovaná specifikace od zadavatele

Specifikace nabízená uchazečem

Microsoft Windows 7 Professional 64bit CZ
OEM: pro 6 stanic
Adobe CS6 Design Standard EDU CZ Win:
licencování CLP Level 1, pro 14 stanic
Adobe Photoshop CS6 Extended EDU CZ
Win: licencování CLP Level 1, pro 1 stanici
Adobe Photoshop Lightroom 4 EDU Win:
licencování CLP Level 1, pro 1 stanici
Spaceclaim 2012+: jedna školní multilicence
(15 stanic)

Poznámky:
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Příloha č. 2 Nabídková cena

NABÍDKOVÁ CENA
Uchazeč:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče:

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
15060977

Název programu:
Název projektu:
Registrační číslo:
Číslo zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název zakázky:

Nabídková cena v Kč

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání

CZ.1.07/1.5.00/34.1013
C/12/886

Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového
vybavení pro učebnu ICT a PC grafiky - fáze I
Sazba DPH v %

Nabídková cena bez DPH v Kč

DPH v Kč

Nabídková cena včetně DPH v Kč

Ceny za druhy zboží

Položka / Sestava

Hlavní počítač: sestava
s monitorem a periferiemi
Žákovský počítač: sestava
s monitorem a periferiemi

Obchodní název

Počet
kusů

Cena za 1 kus
bez DPH v Kč

1
5

Vybavení učebny - projektor

1

Vybavení učebny - scanner

1

Vybavení učebny - síťové
úložiště NAS
Vybavení učebny - kalibrační
terč

Sazba DPH v
%

1
1
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včetně DPH v Kč

Cena za požadovaný počet
kusů
včetně DPH
bez DPH v Kč
v Kč

Doba záruky
v měsících

Ceny za software
Požadovaný software
Microsoft Windows 7 Professional 64bit CZ OEM: pro 6
stanic
Adobe CS6 Design Standard EDU CZ Win: licencování CLP
Level 1, pro 14 stanic
Adobe Photoshop CS6 Extended EDU CZ Win: licencování
CLP Level 1, pro 1 stanici
Adobe Photoshop Lightroom 4 EDU Win: licencování CLP
Level 1, pro 1 stanici
Spaceclaim 2012+: jedna školní multilicence (15 stanic)

Obchodní název

Sazba DPH v %

Cena bez DPH v Kč

Cena včetně DPH v Kč

Záruční servis
Zásah servisního technika do dvou hodin od nahlášení závady a přijetí požadavku. Převzetí zařízení k reklamaci v místě zadavatele do
1 pracovního dne po nahlášení závady, a to kdekoliv v rámci Evropské unie („Next Business Day“). Servis zajištěn osobami určenými
k tomu výrobcem zboží. Další specifika záruřního servisu doplní uchazeč:

V

dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče:

Razítko
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Příloha č. 3 Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka malého rozsahu
Název:
Číslo zakázky:

Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového vybavení pro učebnu ICT a PC grafiky
C/12/886

2. Základní identifikační údaje o zadavateli:
Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
15060977
CZ15060977
Ing. Jindřich Vodička
tel. 569 729 251, mobil: 774 201 216

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Telefon

3. Základní identifikační údaje o uchazeči
Název:
Sídlo/ místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
URL adresa:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Tel./fax:
E-mail:
5. Kritérium hodnocení
Kritéria hodnocení jsou uvedena v úvodní tabulce výzvy na straně
Cena bez DPH v Kč

Nabídková cena

2.

DPH v Kč

Cena včetně DPH v Kč

Ceny za PC
Druh zboží

Hlavní počítač: sestava s monitorem a periferiemi
Žákovský počítač: sestava s monitorem a periferiemi
Vybavení učebny - projektor
Vybavení učebny - scanner
Vybavení učebny - síťové úložiště NAS
Vybavení učebny - kalibrační terč

Počet
kusů

Sazba
DPH v %

Cena za 1 kus
bez DPH v Kč

1
5
1
1
1
1
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včetně DPH v
Kč

Cena za požadovaný počet kusů
bez DPH v Kč

Včetně DPH v
Kč

Délka záruky v
měsících

Ceny za software
Druh software

Obchodní název

Sazba DPH v %

Cena bez DPH v Kč

Cena včetně DPH v Kč

Microsoft Windows 7 Professional 64bit CZ OEM: pro 6
stanic
Adobe CS6 Design Standard EDU CZ Win: licencování
CLP Level 1, pro 14 stanic
Adobe Photoshop CS6 Extended EDU CZ Win:
licencování CLP Level 1, pro 1 stanici
Adobe Photoshop Lightroom 4 EDU Win: licencování
CLP Level 1, pro 1 stanici
Spaceclaim 2012+: jedna školní multilicence (15 stanic)

Lhůta dodání předmětu zakázky

Záruční servis

Zásah servisního technika do dvou hodin od nahlášení závady a přijetí požadavku. Převzetí zařízení k reklamaci v místě zadavatele
do 1 pracovního dne po nahlášení závady, a to kdekoliv v rámci Evropské unie („Next Business Day“). Servis zajištěn osobami
určenými k tomu výrobcem zboží. Další specifika záruřního servisu doplní uchazeč:

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na
zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky ani se jinak nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto předmětného výběrového řízení. Dále čestně
prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V

dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
Razítko
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Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o splnění ZKP

Čestné prohlášení uchazeče/dodavatele
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že uchazeč/dodavatel (obchodní firma)
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče:

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,
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c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele, a to i ve vztahu ke spotřební dani,
g) 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 dodavatele,
h) 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 dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu, tj. dle ust. § 5 písm e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
V
dne
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče:

Razítko
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Příloha č. 5 Čestné prohlášení uchazeče

Čestné prohlášení uchazeče/dodavatele
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že uchazeč/dodavatel (obchodní firma)
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče:

splňuje následující požadavky:
a) Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu
blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nepodílel se
na zpracování výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace ani se jinak nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto
předmětného výběrového řízení. Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným
dodavatelem, který podal nabídku.
b) Na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba,
která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo na
administraci projektu či poskytovala poradenství nebo se jiným způsobem podílela na přípravě nebo zadání
předmětného výběrového řízení,
c) Uchazeč, který je právnickou osobou, tak její člen statutárního orgánu, vlastník či zaměstnanec není zaměstnancem
zadavatele, členem realizačního týmu projektu či se na základě smluvního vztahu nepodílel na přípravě nebo zadání
předmětného výběrového řízení, nebo na administraci projektu či neposkytoval poradenství nebo se jiným
způsobem nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
d) Subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.
e) Uchazeči nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu §120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V

dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče:

Razítko
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Příloha č. 6 Formulář pro dodatečné informace

Dodatečné informace k veřejné zakázce
Uchazeč:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91
15060977

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

Ing. Jindřich Vodička, tel. 569 729 251, mobil: 774 201 216, e-mail: vodicka@akademie-svetla.cz

Název programu:
Oblast podpory:
Název projektu:
Registrační číslo:
Číslo zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
CZ.1.07/1.5.00/34.1013
C/12/886
21 11. 2012
Dodávka ICT, prezentační techniky, příslušenství a softwarového
vybavení pro učebnu ICT a PC grafiky - fáze I
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Dotaz uchazeče

V

dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Razítko
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Příloha č. 7 Logolink
Pro barevný tisk:

Pro černobílý tisk:
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