Vyhlášení výběrového řízení

Výzva
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT
techniky – notebooků a tiskárny.

1.
Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, vypisuje tímto výběrové
řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku a zprovoznění ICT techniky – notebooků a tiskárny (specifikace
dodávky níže v textu).
Nabídka musí být úplná dle zadávací dokumentace, dodatečné informace může zájemce
požadovat po zadavateli před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné
informace lze podat písemně (e-mailem) na adresu sídla zadavatele.
Pro účast ve výběrovém řízení musí dodavatelé splňovat kvalifikační kritéria způsobilosti.
Součástí této výzvy k vypracování nabídek je zadávací dokumentace a její přílohy.
1.1. Identifikační údaje o zadavateli
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185
adresa: Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.
IČ: 70874409
Telefon: +420 376312154
Mobil: +420 604576412
E-mail: skola@maszkt.investtel.cz; e.salvetrova@seznam.cz;
Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Mgr. Emilie Salvetrová, ředitelka školy

1.2. Předmět výběrového řízení, místo plnění
Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění ICT zařízení – notebooky a tiskárna.
Místo plnění zakázky: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185
Předpokládaná doba plnění zakázky: 1. prosinec 2012 – 15. prosinec 2012
Předpokládaná hodnota zakázky: 100.000,-Kč včetně DPH
Lhůta pro podání obálek s nabídkami: do 26. listopadu 2012 do 13,00 hod.
Místo pro podání obálek s nabídkami: poštou do sídla zadavatele, osobně s doručením
do kanceláře zadavatele v sídle zadavatele.
Kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Emilie Salvetrová, ředitelka školy
e-mail: skola@maszkt.investtel.cz; e.salvetrova@seznam.cz;
Telefon: +420 376312154
Mobil: +420 604576412
Nabídky budou přijímány pouze v uzavřené obálce opatřené štítkem s následujícím textem:
„Nabídka pro výběrové řízení na dodávku a zprovoznění ICT techniky – notebooků a
tiskárny, Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01
Klatovy IV.“.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Pokud zadavatelem oslovený zájemce dojde k názoru, že se nehodlá zúčastnit tohoto
výběrového řízení, zadavatel uvítá, když mu tuto informaci o neúčasti ve výběrovém řízení
sdělí formou doporučeného dopisu před datem uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
2.
Kvalifikační kritéria způsobilosti
Kvalifikační kritéria způsobilosti splní uchazeč, který splní základní kvalifikační předpoklady a
profesní kvalifikační předpoklady.
Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel (uchazeč),
a) který 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, 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,
b) který 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil 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) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní u orgánů finanční správy České republiky ani orgánů Celní
správy České republiky, ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,

g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření 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,
h) který 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,
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením,
podepsaným oprávněnou osobou.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán - doklady se předkládají v originálu, ne starší 90 dnů,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci - doklady se předkládají v originálu, ne starší 90 dnů.

3.
Zadávací dokumentace
Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny pro školní
zařízení dle technické specifikace na požadavky techniky.
Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 této výzvy
Technické specifikace tvoří přílohu č. 2 této výzvy
Technické specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou stanoveny technickými parametry
zadavatele na předmět zakázky. Stanovené technické parametry jsou základními požadavky
a jsou pro zájemce závazné. V případě, že nabídka nesplní některý ze základních
požadavků, bude z hodnocení vyřazena.
Zájemce sestaví svou nabídku na základě uvedených informací a zadaných parametrů.
4.
Nabídková cena zakázky
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Zájemcem nabídnutá výsledná cena za předmět zakázky bude cena konečná, její pozdější
změny nejsou přípustné. Zájemce v nabídce uvede cenu za kompletní dílo bez DPH, výši
DPH a cenu s DPH.
Nabídková cena bude uvedena v následujícím formátu:
POLOŽKA
CENA BEZ DPH
DPH
CENA S DPH

Konečná cena nabídky

5.
Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky se budou řídit jednotlivými ustanoveními obchodního zákoníku České
republiky v platném znění. Případné rozpory mezi zadavatelem a zájemcem budou řešeny v
České republice a podle českého právního řádu.
Zadavatel neakceptuje požadavky na zálohové platby. Dodavatel je povinen respektovat
požadavky zadavatele na fakturační podmínky, a to takové, aby byla doložena účelovost
faktur včetně specifikace jednotlivých nákladů a doložen původ dodávky.
6.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení je nabídková cena.
Před samotným posuzováním nabídek dle stanovených kritérií se provede jejich posouzení z
hlediska kompletnosti podané nabídky a dodržení určených technických parametrů, které
jsou součástí zadávací dokumentace.
Nabídky, které nebudou technickým parametrům vyhovovat nebo nesplní zadávací
podmínky, musí být vyřazeny.
Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
7.
Závaznost nabídek
Obdržené cenové nabídky jsou závazné do předání díla.
8.
Ukončení výběrového řízení
Výběrové řízení na dodavatele díla bude ukončeno přidělením zakázky zájemci, jehož
žádost obdržela při vyhodnocování nejvyšší počet bodů. S tímto zájemcem bude podepsána
smlouva o dodávce do 10 dnů od odeslání oznámení o přidělení zakázky.
Zadavatel bude o výsledcích tohoto výběrového řízení neprodleně informovat všechny
účastníky.
Odmítne-li vybraný zájemce uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou
součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel
smlouvu se zájemcem, který se umístil jako další v pořadí.
9.
Posuzování a hodnocení nabídek
Jednotlivé nabídky oslovených dodavatelů, doručených v označených obálkách, budou
otevřeny a vyhodnoceny hodnotitelskou komisí dle kritérií pro hodnocení nabídek v sídle
zadavatele.
Hodnocení nabídek proběhne následujícím způsobem:
1. Otevírání obálek s nabídkami, kontrola formálních náležitostí. Hodnotící komise při
otevírání obálek zkontroluje, zda jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyce,
podepsány oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplné.
2. Posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplní
zadávací podmínky dle zadávací dokumentace, budou vyřazeny z dalšího hodnocení.
3. Hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria.

Z výběrového řízení bude pořízena závěrečná zpráva.
10.
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení dle příslušných ustanovení zákona o
veřejných zakázkách kdykoli v průběhu výběrového řízení, nejpozději však do uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
11.
Další ustanovení
Zakázka bude realizována na základě výběrového řízení – hodnocení nabídek s vybraným
uchazečem. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Dále upozorňujeme dodavatele na závazek poskytnout orgánům provádějícím audit a
kontrolu u zadavatele nezbytné informace týkající se činností dodavatele souvisejících s
realizací akce. Tento závazek je součástí obchodních podmínek (viz výše).

12.
Závěrečné prohlášení
Zadavatel vylučuje možnost podání variantnosti nabídky.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch
částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být
uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud
hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.
Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen se řídit při
zpracování nabídky a předkládání informace o kvalifikaci.
Jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňují. V případě rozporu mezi údaji
v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, platí vždy znění podmínek
v oznámení zadávacího řízení.
Dodavatel je vázán obchodním tajemstvím k této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Dodavatelé předkládají své návrhy bezplatně, za předání návrhů nemohou uplatňovat vůči
zadavateli žádné nároky. Dodavatelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
na veřejné zakázce.
V Klatovech dne …………………… 2012.

Za zadavatele: …………………………………………..
Mgr. Emilie Salvetrová, ředitelka školy

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název:

Zakázka
zakázka malého rozsahu
„Dodávka a zprovoznění ICT techniky – počítačů a tiskárny“
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních
mučedníků 185
Tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy
70874409
Mgr. Emilie Salvetrová, ředitelka školy

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Pověřený zástupce pro další jednání:

Celková cena nabídky :
Cena celkem v Kč - bez DPH:
DPH v Kč:

Sazba DPH (v %):

Cena celkem v Kč - s DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Datum a podpis oprávněné osoby

....................................

razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce

V ………………… dne ……………. 2012

Podpis oprávněné osoby : ……………………..

Příloha č. 2: Technická dokumentace
A) Notebook
-

Počet: 5 ks
Operační paměť min. 4 GB
Úplná klávesnice (i numerická)
Přístup k Wi – Fi
Monitor min. 15,6“
Minimálně 3x port USB a 1x port USB 3.0
Operační systém WINDOWS 7 professional
MS Office 2010
Součástí dodávky musí být veškeré licence k dodávce a ke všem instalovaným
softwarovým řešením

B) Tiskárna
- Počet: 1 ks
- Tisk: laserový barevný
- Formát tisku min. A4
- Rozhraní: USB / LAN (síťové rozhraní LAN je podmínkou)
- Rozlišení tisku: min. 600 x 600 dpi
- Možnost užití opakovaně plněných náplní (alternativních)
- Součástí dodávky musí být veškeré licence k dodávce
Předmětem předání jsou funkční a provozuschopná zařízení se všemi instalovanými
softwarovými řešeními.

