Výzva k podání nabídek
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.16 /01.0065

Název projektu:

Motivace žáků ke studiu technických předmětů

Název zakázky:

Dodávka výpočetní techniky a zařízení pro modernizaci
výuky v rámci projektu Motivace žáků ke studiu
technických předmětů.

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :

Dodávka.

Datum vyhlášení zakázky:

2. října 2012

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad
Moravou

Sídlo zadavatele:

Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou

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

Ing. Jiří Vavříček, ředitel
Telefon: 518 322 658
E-mail: vavricek@oaveseli.cz

IČ zadavatele:

00566438

DIČ zadavatele:

CZ00566438

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

RNDr. Ivana Těthalová
Telefon: 721 107 928
E-mail: tethalova@oaveseli.cz

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

Zahájení příjmu nabídek: 3. října 2012, 8:00 hod.
Ukončení příjmu nabídek: 17. října 2012, 12:00 hod.
Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou na adresu
zadavatele nebo doručit osobně do sídla zadavatele.
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Nabídka musí být doručena v zalepené obálce v počtu
jednoho výtisku v českém jazyce, opatřená označením
obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení a razítkem,
nadepsaná názvem zakázky (viz. výše) a nápisem „VŘ B
NEOTVÍRAT“.
Jednotlivé číslované listy nabídky, včetně příloh, musí být
pevně spojeny tak, aby nebylo možno vyjmout jednotlivé
listy.
U všech nabídek je rozhodující datum a čas doručení
zadavateli. Nabídky podané po lhůtě budou automaticky
vyřazeny a vráceny.
Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka nové techniky a technického
vybavení včetně příslušenství a software pro projekt OP VK
s názvem Motivace žáků ke studiu technických předmětů,
registračního čísla CZ.1.07/1.1.16/01.0065.
Krycí list s rozpisem technické specifikace předmětu zakázky
na jednotlivé položky je uveden v příloze č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:

Kč 626 667,- bez DPH (Kč 752.000,- s DPH).

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Požadovaná lhůta dodání předmětu zakázky je nejpozději
do 15. listopadu 2012.

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad
Moravou, Kollárova 1669

Hodnotící kritéria:

 Nabídková cena - 80 %
 Délka záruční doby u notebooků – 10 %
 Technické parametry (vyspělejší technologie budou
lépe hodnoceny) – 10 %
 Podrobnější hodnotící kritéria jsou uvedena
v Příloze č. 2

1

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace2:

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán (prostá kopie) nebo prostá kopie
dokladu o oprávnění k podnikání.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností uschovávat do roku 2025
anebo 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) od skončení
plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky
a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového
řízení, případně výběrové řízení zrušit.

Nabídka nebude obsahovat návrh smlouvy (viz Další
podmínky pro splnění zakázky).

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy
2

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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o dodávce s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nejvhodnější.
Po dobu záruky bude veškerý servis a s ním související
služby poskytovány bezplatně v místě sídla školy.
Dodaný HW musí být navzájem kompatibilní.
Dodavatel nesmí překročit předpokládanou cenu, zavazuje
se dodržet nabídnutou cenu po celou dobu realizace
zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů souvisejících s plněním zakázky.
Maximální cena u jednotlivých položek nesmí překročit
jednotkové ceny dle Metodického pokynu č. 23, vydaný
Řídícím orgánem OP VK ze dne 26. června 2012 (viz odkaz
níže).
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopisc-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni
Dodavatel v nabídce přiloží rozpočet a částky na jednotlivé
položky a celkovou částku za dodávku, přičemž jednotková
cena nesmí u jednotlivých položek překročit Kč 40.000,včetně DPH.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se
zaokrouhlením na celé Kč.
Platba bude provedena po dodání a fyzické kontrole
jednotlivých částí dodávky v návaznosti na výše uvedené
lhůty dodání předmětu zakázky.
*nepovinný údaj

Veselí nad Moravou 2.10.2012

Ing. Jiří Vavříček

Stránka 4 z 8

Příloha č. 1 – KRYCÍ LIST - Technická specifikace předmětu zakázky
Uvedené požadavky jsou minimálními požadavky na jednotlivé konfigurace.
1. SPECIÁLNÍ SOFTWARE
Matematický software EDU licence aktuální verze, s instalací na všechny školní PC a domácí
PC pedagogů + upgrady, technickou podporu a neomezenou domácí studentskou licenci
minimálně na 1 rok.
Software musí umožňovat:
 být vhodný pro použití na střední škole a používaný na vysokých školách;
 provádění numerických a symbolických výpočtů a vizualizaci dat;
 spolupráci s externími programy v C/C++, .NET, Java, propojení s databázemi, export
a import dat;
 tvorbu interaktivních dokumentů (Computable Document Format - CDF), včetně
interaktivních výpočetní aplikací nevyžadujících pro třetí uživatele znalost
programovacího prostředí ;
 zadávání matematických úloh a zápis matematických výrazů v běžné podobě bez
znalosti programování;
 možnost programování pomocí různých stylů - procedurální, funkcionální, rekurzivní,
rule-based a možnost exportu vlastních funkcí do jiných programovacích jazyků.
Z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím prostředím OS zadavatele, musí instalovaný
software být schopen provozu na těchto platformách operačních systémů:
- Windows XP/Vista/7 (32-bit, 64-bit)
- Windows server 2003/2008 (32-bit, 64-bit)
Počet licencí: multilicence
2.

NOTEBOOK

Procesor dvoujádrový, min. frekvence 2,3 GHz, cache 3 MB,
operační paměť min. DDR3 4GB,
HDD SATA min. 5400 ot./min, min. kapacita 320 GB,
DVD +-RW DL Super Multi,
neintegrovaná grafická karta s min kapacitou paměti 0,5 GB DDR5,
displej rozměr 15,6“, rozlišení 1366 x 768, matný,
CZ klávesnice včetně numerické klávesnice,
optická myš,
síťové připojení 10/100/1000 Mbps,
min. 6-ti článková baterie Li-ion s výdrží minimálně 6 hodin,
Wi-Fi 802.11b/g/n, bluetooth,
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USB 2.0, USB 3.0.
Tělo notebooku:
Mechanicky odolné z důvodu častého přemisťování, silné šasi a odolné závěsy.
Notebook požadujeme včetně nainstalovaného komerčního operačního systému, který
umožňuje zapojení do domény.
Doba trvání záruky: min. 24 měsíců
Počet kusů: 30 jednotného typu
3.

PC

PC sestava včetně nainstalovaného komerčního operačního systému, který umožňuje
zapojení do domény.
Dvoujádrový procesor, min. frekvence procesoru 3 GHz, cache 3 MB,
HDD SATA min. 320 GB, 7200 ot./min,
DVD +- RW DL Super Multi,
operační paměť DDR3, min. 4 GB max. 8GB,
integrovaná grafická a zvuková karta,
síťová karta 10/100/1000 Mbps,
vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka,
USB 2.0 4x vzadu, 2x vpředu;
optická myš a CZ klávesnice,
zdroj min. 300 W,
1 slot PCIe x 16, 3 sloty PCIe x 1,
20“ TN monitor,
rozlišení 1600 x 900 px, poměr stran 16:9,
odezva 5 ms, kontrast 1000:1, dynamický kontrast 3 mil : 1,
svítivost 250 cd/m2,
pozorovací úhel 170/160,
počet barev 16,7 mil., velikost bodu 0,277 mm,
analogový video vstup 1x D-Sub 15-pin, digitální videovstup 1x DVI-D,
podpora HDCP,
naklápění monitoru,
napájecí kabel, VGA a DVI kabel.
Doba trvání záruky: min. 24 měsíců
Počet kusů: 2 jednotného typu
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4.

DATAPROJEKTOR

Rozlišení minimálně: 1280 x 800 WXGA
Sledovací režim: poměr stran 4:3 a 16:9
Svítivost: 3000 ANSI lm
Životnost lampy: minimálně 3000 hodin
Součástí dodávky: stropní držák
Funkce: Freeze, E-zoom, Pointer
Výstup na externí reproduktory + zabudovaný reproduktor
Možnost připojení pomocí technologie WIFI
Doba trvání záruky: min. 24 měsíců
Počet kusů: 2 jednotného typu
5.
PLÁTNO
Elektrické plátno, min. rozměr 200x150 cm, povrch mattewhite, snadno rolovatelný systém,
který lze nastavit do jakékoliv polohy, která je při promítání potřeba.
Doba trvání záruky: min. 24 měsíců
Počet kusů: 2 jednotného typu
6.

SOFTWARE

Kancelářský balík – komerční software, nutný nákup v rámci multilicenčního programu pro
školy.
Z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím prostředím OS zadavatele, musí instalovaný
software být schopen provozu na těchto platformách operačních systémů:
- Windows XP/Vista/7 (32-bit, 64-bit)
- Windows server 2003/2008 (32-bit, 64-bit)
Počet licencí: 32 jednotného typu
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Příloha č. 2 - Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací
dokumentace), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujících kritérií:
- výše nabídkové ceny včetně DPH
80 %
- délka záruční doby u notebooků
10 %
- technické parametry (vyspělejší technologie budou lépe hodnoceny) 10 %
Výše nabídkové ceny včetně DPH (číselné kriterium) - jako nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší cenou.
Bude použit vzorec:
Nejvýhodnější nabídka
Cena (hodnota) hodnocené nabídky

x váha vyjádřená v procentech

Délka záruční doby u notebooků (měsíce) (číselné kriterium) – za nejlepšího uchazeče bude
považován ten, který nabídne nejdelší záruční dobu, přičemž ale jako maximální délka
záruční doby bude brána délka 60 měsíců.
Bude použit vzorec:
Hodnota hodnocené nabídky (např. 2 roky)
Nejvýhodnější nabídka (např. 4 roky)

x váha vyjádřená v procentech

Technické parametry (nečíselné kriterium) - nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče,
který nabídne u předmětu zakázky nejvyspělejší technologie. Pro hodnocení nabídek
subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1až 100. Nejvhodnější nabídce
je přiřazena hodnota 100 bodů.
Použitý vzorec:
Počet bodů hodnocené nabídky
x váha vyjádřená v procentech
100
Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kriteria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce
bodů, bude nabídkou vítěznou.
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