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Výzva k podání nabídek 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02 /01.0186 
Název projektu: Mladý člověk a svět práce 
Název zakázky:  

Dodávka výpočetní techniky a zařízení pro modernizaci 
výuky v rámci projektu Mladý člověk a svět práce. 
 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

 
Dodávka. 

Datum vyhlášení zakázky: 18. ledna 2010 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

 
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné 
učiliště, Veselí nad Moravou,  Kollárova 1669 
 

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): 

 
Aleš Šimík 
Telefon: 774 443 744 
E-mail: ales.simik@centrum.cz 
 

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

 
Zahájení příjmu nabídek: 18. ledna 2010, 12:00 hod. 
Ukončení příjmu nabídek: 1. února 2010, 12:00 hod. 
 
Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou na adresu 
zadavatele nebo doručit osobně do sídla zadavatele. 
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce v počtu 
jednoho výtisku v českém jazyce, nadepsaná názvem 
zakázky (viz. výše) a nápisem „VŘ NEOTVÍRAT“. 
Jednotlivé listy nabídky musí být pevně spojeny tak, aby 
nebylo možno vyjmout jednotlivé listy. Nabídky podané po 
lhůtě budou automaticky vyřazeny. U všech nabídek je 
rozhodující datum a čas doručení zadavateli. 
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Popis předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky 
a dodávka a montáž zařízení pro modernizaci výuky 
(dataprojektory s příslušenstvím) v rámci projektu Mladý 
člověk a svět práce, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02 
/01.0186. 
Jedná se o zakázku  malého rozsahu, která nepodléhá 
a neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., ale řídí se pravidly 
OP VK. 
Dodávka je specifikovaná, jako dvě samostatné části. 
Dodavatel může podat nabídku na celou dodávku nebo na 
její část:  
 
Popis a technická specifikace části dodávky 
1.) Notebook s příslušenstvím  
Napájení: 
Li-Ion baterie, minimálně 6 článků 
Výdrž baterie co nejdéle, minimálně 5 hodin, potvrzeno 
testem 
kapacita minimálně 4 800 mAh (cca 80 Whr) 
Tělo notebooku: 
Mechanicky odolné z důvodu častého přemisťování, 
silné šasi a odolné závěsy. 
Procesor: 
Dvou jádrový procesor 
Frekvence minimálně 2 GHz, funkci SpeedStep 
2 MB L2 Cache 
FSB 800 MHz 
Operační paměť: 
4 GB, 2 x 2 GB DDR2 800 MHz 
Displej: 
15,4" nebo 15.6" WXGA  
Rozlišení 1280x800 bodů nebo 1 366x768, LED 
podsvětlení 
16,7 milionu barev 
Grafická karta: 
Integrovaná 
Mechanika: 
DVD±RW 
Pevný disk 
Minimálně 250 GB, 5400 rpm (ot./min) 
Rozhraní Serial ATA 
Klávesnice CZ 
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Komunikace:  
Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit/s  
WiFi 802.11a/b/g/n 
BlueTooth 2.0  
Rozhraní: 
FireWire(IEEE 1394) 
min. 2x USB 2.0 
VGA 
RJ-45 pro LAN 
ExpressCard slot (34/54mm) 
pro sluchátka 
pro mikrofon 
Line-in 
Napájecí konektor 
 
Ostatní příslušenství: 
Náhradní baterie k výše uvedenému notebooku o stejné 
nebo vyšší kapacitě (minimálně 6 článků, výdrž baterie co 
nejdéle, minimálně 5 hodin, potvrzeno testem). 
 
Operační systém 
 
Počet kusů: 17, jednotného typu 
 
 
Popis a technická specifikace části dodávky 
2.) Dataprojektor s příslušenstvím  
 
Rozlišení  minimálně: 1024 x 768 XGA 
Sledovací režim: poměr stran 4:3 i 16:9 
Svítivost minimálně:  3000 ANSI lm 
Životnost lampy: minimálně 3000 hodin 
Funkce: Freeze, E-zoom, Pointer 
Výstup na externí reproduktory + zabudovaný reproduktor 
Možnost připojení pomocí technologie WIFI 
Součástí dodávky: stropní držák a plátno min. rozměr 
200x150 cm 
 
Počet kusů: 3 
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Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč1: 

 
Kč 426.417,- bez DPH (Kč 511.700,- s DPH). 

 Část dodávky 1.) Kč 337.167,- bez DPH 
(Kč 404.600,- s DPH). 

 Část dodávky 2.) Kč 89.250,- bez DPH 
(Kč 107.100,- s DPH). 

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

 
Lhůty dodání 
 
Předmět zakázky – část 1.) Notebook s příslušenstvím: 

 Do 14 dnů od podpisu smlouvy. 
 Ostatní příslušenství – náhradní baterie ke všem 

dodávaným notebookům v prosinci 2010. 
 

Předmět zakázky 2.) Dataprojektor s příslušenstvím  
 V průběhu měsíce dubna 2010, nejpozději do 30. 

dubna 2010 (včetně výše uvedeného příslušenství). 
Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

 
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné 
učiliště, Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou 
 

Hodnotící kritéria:  
 Nabídková cena (max. 20 %).  
 Výdrž baterie ověřená testem (max. 15 %). 
 Parametry, kvalita (max. 40 %). 
 Záruční podmínky a servis (max.15 %). 
 Montáž vybavení v ceně (max.10 %). 
 

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. 

                                                 
1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán. 

 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

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 bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy 
o dodávce  s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena 
jako nejvýhodnější. 
Záruční doba minimálně 24 měsíců. Po tuto dobu 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.  
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Dodavatel v nabídce přiloží rozpočet a částky na jednotlivé 
položky a celkovou částku za dodávku, přičemž jednotková 
cena nesmí u jednotlivých položek překročit 40.000 Kč 
včetně DPH. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české 
měně se zaokrouhlením na celé Kč. 
Platba bude provedena: 

 Část dodávky 1.) 92 % po dodání a fyzické kontrole 
jednotlivých částí dodávky formou faktury 
vystavené dodavatelem s 30 denní splatností. 

 Část dodávky 1.) 8 % po dodání a fyzické kontrole 
ostatního příslušenství – náhradních baterií 
v návaznosti na výše uvedené lhůty dodání 
ostatního příslušenství předmětu zakázky formou 
faktury vystavené dodavatelem s 30 denní 
splatností. 

 Část dodávky 2.) 100 % po dodání a fyzické 
kontrole formou faktury vystavené dodavatelem 
s 30 denní splatností. 

 
*nepovinný údaj 


