ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK
Název zakázky

Dodávka IT techniky

Druh zakázky

dodávky

Název projektu

Výuka na gymnáziu podporovaná ICT

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0794
ČÁST I
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele

Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková
organizace
736 01 Havířov – Město, Komenského 2/328
62331558

Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Profil zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele
Zmocněnec
Adresa zmocněnce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Kontaktní osoba
Telefonní kontakt
Osoba oprávněná jednat za
zmocněnce

http://www.gkh.cz
PhDr. Petr Šimek
Zastoupen na základě plné moci
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Ostrava
286 31 595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz/
Lucie Dziubová
+420 774 883 284
Ing. Jiří Zapletal - jednatel

ČÁST II
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je dodávka níže uvedené techniky a příslušenství. Jedná se o dodávku:
Název položky
Stolní stanice PD
Software - Microsoft Office Standard 2013 SNGL MVL
Notebook
Dataprojektor
Projekční plátno
Reproduktory
Sada materiálu – držák, konzole, kabeláž, instalace

Počet kusů
20
20
11
5
5
5
5

Součástí předmětu zakázky je dodání do sídla zadavatele. Součástí je i příslušný software a jeho
licence (předpokládají se školní licence). Součástí dodávky dataprojektoru je i instalace držáku,
konzole a dále provedení kabeláže (v lištách).
Minimální technické specifikace požadovaného zařízení jsou uvedeny v příloze této zadávací
dokumentace.
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IT technika bude použita v rámci projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a
státního rozpočtu ČR.
Nesplnění i jednoho technického parametru v minimálním požadavku je způsobilé vyřazení nabídky.
Doba dodání – zboží bude dodáno nejpozději do 30. 8. 2013.
Při realizaci zakázky je nutno dodržovat příslušné metodiky operačního programu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 480.000,-- Kč bez DPH.
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny
pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a
technicky obdobného řešení.
ČÁST III
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do lhůty pro podání nabídek, přičemž podání
žádosti o dodatečné informace automaticky neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek a lhůta pro
doručení požadovaných informací uvedená v následujícím odstavci se nezkracuje.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti. Předchozí odstavce se použijí obdobně.
Žádost o dodatečné informace doručí uchazeč na adresu zmocněnce uvedenou v části I. Zadavatel
doporučuje upřednostnit zaslání této žádosti elektronicky.
ČÁST IV
OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Zadavatel stanovuje minimální požadavky na obsah návrhu smlouvy:
Označení smluvních stran, u dodavatele uvedena kontaktní osoba vč. příslušných kontaktů.
Označení předmětu zakázky
Platební podmínky:
Platba proběhne bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené nejpozději do 15. dne
měsíce následujícího po dodání předmětu zakázky.
Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušné faktury objednateli.
Dnem úhrady se rozumí den, kdy příslušná částka je odepsána z bankovního účtu objednatele.
Ustanovení týkající se záruky a záručního servisu.
Ostatní ustanovení:
Závazek povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli,
MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka 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).
Právo odstoupit od smlouvy z důvodu neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, přičemž toto
odstoupení je možné v případě opakované výzvy k plnění závazků z této smlouvy, přičemž
opakovanou výzvou se rozumí 2. písemná výzva k plnění závazků odeslaná ve lhůtě nikoli kratší než
15 dnů ode dne 1. písemné výzvy.
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Smluvní strany se dohodly, že jakákoli korespondence bude považována v případě sporu za doručenou
nejpozději 15. kalendářní den ode dne prokazatelného odeslání.
Objednatel má právo nerealizovat celý předmět smlouvy v případě, že mu bude odebrána či zkrácena
dotace od poskytovatele dotace. O této skutečnosti je objednatel povinen bezprostředně informovat
dodavatele.
ČÁST V
PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Překročení nabídkové ceny je nepřípustné.
ČÁST VI
POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
ČÁST VII
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé zakázky a podrobnou cenovou kalkulaci, která
bude součástí návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazba DPH 15 % a 21 %) a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu zakázky vč. dopravy na místo.
Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky – viz příloha této zadávací
dokumentace. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení,
zadávací dokumentací nebo jinou dokumentací obsahující vymezení předmětu zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady spojené s kompletní realizací předmětu zakázky. Veškeré položky předmětu zakázky musí být
oceněny. Bude-li jakákoli položka oceněna nulou či nebude oceněna vůbec (např. označena „zdarma“
apod.), zadavatel takovouto nabídku ze zadávacího řízení vyloučí.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s českým právním řádem.
ČÁST VIII
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy,
sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, telefon,
fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu – viz příloha zadávací
dokumentace.
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též
příslušná platná plná moc. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona
a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude
vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text zadávací
dokumentaci nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smlouvy
musí plně akceptovat text obchodních podmínek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje takovouto
nabídku vyloučit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací
prokazujících splnění kvalifikace.
Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále. K dokladům a listinám předloženým
v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (vyjma
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dokladů předkládaných v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů).
Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.
Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy a oceněný položkový rozpočet (viz příloha)
v elektronické podobě (na CD-R ve formátu *.doc, *.odt nebo *.rtf, *.ods). V případě rozporů mezi
tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy či položkového rozpočtu je rozhodující
tištěný návrh smlouvy.
Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými
listy. Bude-li nabídka předložena ve volných listech, vyhrazuje si zadavatel právo považovat nabídku za
neúplnou a nabídku vyloučit.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a
na poslední stránce nabídky uvést podepsané prohlášení o celkovém počtu stran nabídky.
Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krycí list nabídky
Smlouva o sdružení – bude-li uplatněna
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Návrh smlouvy vč. příloh
Elektronická verze nabídky
Ostatní dokumenty
ČÁST IX
PODÁNÍ NABÍDKY

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, kterým jiný
uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Součástí krycího listu nabídky bude prohlášení
uchazeče, že není subdodavatelem, kterým jiný uchazeč o tuto zakázku prokazuje kvalifikaci.
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a
současně je subdodavatelem, kterým jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči
vyřadí.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6
zákona více uchazečů společně. V takovém případě se uchazeči podávající společnou nabídku považují
za jednoho uchazeče.
Lhůta pro doručení nabídky:

do 26. 6. 2013 do 10:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:

adresa sídla zmocněnce
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36
702 00 Ostrava
Osobní doručení je možné na základě předchozí domluvy (min. 2
pracovní dny předem) na kontaktech zmocněnce – viz záhlaví.
Podatelnu zajišťuje společnost MORAMIS s. r. o. sídlem
tamtéž.

Způsob doručení nabídky:

V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného místa
pro doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem:
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Zakázka

Dodávka IT techniky
NEOTVÍRAT
Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče
a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.
ČÁST X
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
Který prokáže základní kvalifikační předpoklady stanovené v ust. § 53 odst. 1 písm. a) – h) a j) a k)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel připouští splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z
jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady.
V případě, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikace příslušnými doklady, nesmí být tyto doklady k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tzn. k termínu pro podání
nabídek) starší 90 kalendářních dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
-

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona),

-

dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
– tj. živnostenské oprávnění pro činnost volnou Velkoobchod a maloobchod či obdobné (ust. §
54 písm. b) zákona),

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
nebo příslušného dokladu. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace (tzn. k termínu pro podání nabídek) starší 90 dnů. Tento
požadavek na stáří dokladu se vztahuje i na stáří originálního dokumentu, ze kterého je pořizována
ověřená kopie (ověřením nelze tento dokument omladit). V případě, že je tato kvalifikace
prokazována čestným prohlášením, vyhrazuje si zadavatel právo požadovat předložení příslušných
dokumentů prokazujících tuto část kvalifikace před podpisem smlouvy.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace dle §
50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém
případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - v plném rozsahu. Splnění zbývající
zadavatelem požadované kvalifikace musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije
obdobně.
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V případě, že má být předmět zakázky plněn podle předchozího odstavce společně několika uchazeči,
jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.
ČÁST XI
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena (ust. § 78 odst. 1 písm. a) zákona).
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy.
Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
ČÁST XII
JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Uchazeč je povinen seznámit zadavatele s výběrem jednotlivých subdodavatelů. Ve své nabídce uvede
seznam těchto subdodavatelů. Případná změna v osobě subdodavatele v průběhu realizace předmětu
zakázky bude podléhat schválení zadavatele (objednatele).
ČÁST XIII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Tato zakázka nepodléhá veřejnému otevírání obálek.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů. Zadávací lhůta neběží v případech stanovených
zákonem.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči používali na dokumentech týkající se zakázky prvky povinné
publicity programů strukturálních fondů - OPVK.
Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Na toto zadávací řízení se nevztahují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů. Tato veřejná zakázka není zadávána dle ust. § 26 odst. 5 tohoto zákona.
Jsou-li uvedeny jakékoli odkazy na tento zákon, jsou uvedeny pouze podpůrně.
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Příloha č. 1: Technická specifikace
Minimální technické parametry požadovaného zařízení. Nesplnění i jednoho parametru je způsobilé
vyřazení nabídky. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči u každé položky uvedly, zda splňují či nesplňují
všechny technické parametry. Budou-li v nabídce přiloženy produktové listy výrobků, musí být z těchto
produktových listů zřejmé, že požadované parametry jsou naplněny.
Pracovní stanice – stolní počítač

požadováno 20 kusů

•

Nejmodernější 64 bitový operační systém s možností připojení počítačů do domény od firmy
Microsoft – v současnosti Windows 8 Pro 64bit – avšak s předinstalovanými Windows 7
Professional 64bit CZ.

•

Výkon
procesoru
minimálně
(http://www.cpubenchmark.net).

•

Pamět typu DDR3 minimálně 4GB.

•

Pevný disk minimálně 500 GB, 7200 RPM.

•

Optická mechanika DVD±RW.

•

Grafická karta integrována na základní desce nebo přímo součástí procesoru.

•

Rozšiřující slot na základní desce minimálně 1x PCI Express x16.

•

Standartní zvuková karta (High Definition Audio).

•

Síťová karta 10/100/1000 Mbps.

•

Vstupy a výstupy ze skříně počítače : 1x D-Sub(VGA), 1x DVI-D, 1x RJ-45, minimálně 6x USB 2.0
z toho 2 porty v přední části skříně, sluchátkový a mikrofonní konektor také v přední části skříně.

•

Skříň počítače ve tvaru tower.

•

Česká klávesnice a optická nebo laserová myš.

•

Záruka min. 2 roky na místě u zákazníka s odezvou následující pracovní den od nahlášení závady.

Software
•

4150

bodů

v

PassMark

benchmark

testu

požadováno 20 kusů

Kancelářský balík Microsoft Office Standard 2013 SNGL MVL

Notebook pro učitele požadováno 11 kusů
•

Nejmodernější 64 bitový operační systém s možností připojení počítačů do domény od firmy
Microsoft – v současnosti Windows 8 Pro 64bit – avšak s předinstalovanými Windows 7
Professional 64bit CZ.

•

Výkon
procesoru
minimálně
(http://www.cpubenchmark.net).

•

Pamět typu DDR3 minimálně 4GB.

•

Displej v rozmezí 13.3" až 15,6" LCD s LED podsvícením, matný, rozlišení minimálně 1366 x 768
bodů.

•

Pevný disk minimálně 500GB, 5400 RPM (SATA).

•

Optická mechanika DVD±RW.

•

Grafická karta integrována na základní desce nebo přímo součástí procesoru.

•

Standartní zvuková karta (High Definition Audio).

•

Síťová karta 10/100/1000 Mbps a WiFi IEEE 802.11a/g/n.

•

Webová kamera minimálně 1,3 Mpx.

•

Reproduktory a vestavěný mikrofon.

•

Rozhraní : 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x audio výstup (sluchátka), 1x
audio vstup (mikrofon), 1x Čtečka paměťových karet (SD, MMC, MS PRO, xD).

•

Li-Ion baterie o kapacitě minimálně 4200 mAh.

•

Česká klávesnice, numerická část výhodou.

2950

bodů

v

PassMark

benchmark

testu
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•

Záruka min. 2 roky na místě u zákazníka s odezvou následující pracovní den od nahlášení závady.

Audiovizuální technika
Dataprojektorpožadováno 5 kusů
•

Projekční technologie bez barevných záblesků a duhového efektu, reprodukce barev minimálně
60 miliard barev.

•

Nativní rozlišení: 1024 x 768 bodů (XGA) (4:3).

•

Světelný výkon minimálně 2800 ANSI lumenů a kontrast minimálně 3000:1.

•

Projekční vzdálenost v rozmezí 1,2 m až 9 m.

•

Typ lampy 200 W.

•

Životnost lampy až 5000 hodin v ECO režimu.

•

Korekce zkreslení: automaticky vertikálně ± 30°, manuální horizontální ± 30°.

•

Reproduktor o výkonu minimálně 2 W.

•

Hladina hlučnosti: v normálním režimu < 37 dB a v úsporném režimu < 29 dB.

•

Spotřeba maximálně 280 W, v pohotovostním režimu maximálně 1 W.

•

Rozhraní : 1x HDMI, 1x D-Sub (VGA) vstup, 1x Vstup S-Video, 1x USB 2.0 typ B, 1x USB 2.0 typ
A.

•

Kompatibilita videa: NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

•

Hmotnost do 2,5 Kg.

•

Záruka min. 2 roky na místě u zákazníka s odezvou následující pracovní den od nahlášení závady.

•

Instalace na univerzální stropní držák.

Plátno požadováno 5 kusů
•

Typ: Roletové o rozměrech minimálně š200 x v151.

•

Možnost umístění: stěna, strop.

•

Povrch: jasný, matný, bílý.

•

Pozorovací úhel minimálně 150°.

•

Instalace na stěnu – zavěšení na konzole.

Repro požadováno 5 kusů
•

Typ: 2.0, přenosné.

•

Výkon minimálně 10 W.

•

Napájení přes USB.

Sada materiálu – držák, konzole, kabeláž požadováno 5 kusů
•

Univerzální stropní držák s teleskopickou tyčí s nastavitelnou vzdáleností od stropu v rozsahu 30 –
110 cm. Naklopení a natočení je možné ve všech směrech.

•

Konzole: sada konzolí se vzpěrou pro uchycení a odsazení projekčního plátna ve vzdálenosti 30
cm od stěny.

•

Kabeláž: instalace 15 metrového HDMI kabelu a kabelu k napájecí síti 230V umístěných do
vkládacích lišt.
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Příloha č. 2: Cenová kalkulace

CENOVÁ KALKULACE
Položka

Počet kusů

Nabídková
cena za 1 ks
bez DPH

Nabídková
cena za 1 ks
vč. DPH

Cena
celkem vč.
DPH

Prohlášení
o
splnění
min.
tech.
parametrů

Stolní stanice PD

20

Software - Microsoft
Office Standard 2013
SNGL MVL
Notebook

20

splňuje/nesplňuje

11

splňuje/nesplňuje

Dataprojektor

5

splňuje/nesplňuje

Projekční plátno

5

splňuje/nesplňuje

Reproduktory

5

splňuje/nesplňuje

Sada materiálu – držák,
konzole, kabeláž,
instalace

5

splňuje/nesplňuje

splňuje/nesplňuje
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Příloha č. 3

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Zakázka
Název :

Dodávka IT techniky
2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:
Sídlo/ místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail (pro komunikaci v průběhu
procesu zadávání veřejné zakázky):
URL adresa:
IČ :
DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

3. Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH:
DPH (sazba 15 %)
DPH (sazba 21 %):
Cena celkem vč. DPH:

,--Kč
,--Kč
,--Kč
,--Kč

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Čestné prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem,
kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci v tomto zadávacím řízení.
V ………………. dne:

_______________________________
podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 4 – Čestné prohlášení vzor

Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(obchodní jméno, sídlo uchazeče)
uchazeče o veřejnou zakázku na ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
prokazuji splnění kvalifikačních kritérií dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
platných předpisů (dále jen zákon) tímto způsobem:

Čestné prohlášení
Tímto prohlašuji, že splňujeme základní kvalifikační kritéria v souladu s §53 odst.1 zákona č. 137/2006
Sb., zejména že:
a) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona),
b) jsme nebyli pravomocně odsouzeni 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 (§ 53 odst.
1 písm. b) zákona),
c) jsme nenaplnili v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),
d) vůči našemu 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 (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
e) nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
f) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
g) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 53 odst. 1
písm. g) zákona),
h) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),
i) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j)
zákona)
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j)

nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona)

Dále čestně prohlašujeme, že splňujeme profesní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu
stanoveném v zadávací dokumentaci.

V (místo) dne (datum)

Jméno osoby vykonávajících funkci statutárního orgánu
Podpis
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