Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
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 veřejné
zakázky:

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/44.0001
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka zboží

18. 11. 2013
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové, Komenského 234
Komenského 234
500 03 Hradec Králové
Jméno: PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy
telefon: 495 075 201
e-mail: lamic@zshk.cz
00581101
CZ 00581101
Mgr. Martin Šín
495075232, 495075111
martin.sin@zshk.cz
Zahájení: 18. 11. 2013
Ukončení: 3. 12. 2013 ve 12,00 hodin
Předmětem této zakázky je „Dodávka výpočetní techniky“
související se zabezpečením realizace projektu OP VK – 3
počítačové sestavy.
Specifikace:
- záruka 5 let na počítač a 2 roky na ostatní
- CPU výkonnostně alespoň 2 200 bodů v CPU Mark
- licence MS Windows 7 ve verzi Professional a vyšší nebo
jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (z důvodu
kompatibility se softwarovým vybavením školy)

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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- alespoň 4 GB operační paměti
- pevný disk alespoň 500 GB
- DVD RW mechanika
- monitor alespoň 22" širokoúhlý, funkcí Pivot a
odpovídajícími výstupy a kabeláží pro připojení k
dodanému počítači
- myš a klávesnice, potřebná kabeláž
- alespoň tři USB porty
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Typ veřejné zakázky

36 000,- Kč včetně DPH (29 752,- bez DPH)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň
hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Vyšší cenové
nabídky nemůže a nebude veřejný zadavatel akceptovat,
nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny
z hodnocení.
V souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5)
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, podle Příručky pro příjemce z OP VK,
verze 7, platné od 25. 10. 2012 – výběrové řízení vedené
mimo režim zákona dle postupu B) pro zakázky malého
rozsahu Příručky OP VK, zahájené výzvou k podání
nabídky předem vybraným zájemcům.

Lhůta pro dodání (zpracování Předpokládaný termín realizace: dodání do 30. 1. 2014
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Místo plnění/realizace zakázky: Vyšší odborná škola
Místa dodání/převzetí
plnění:
zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové,
Komenského 234.
Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena v Kč uvedená včetně DPH.
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Platné od 23.11.2011

Kvalifikaci k plnění předmětu této zakázky splní dodavatel,
který prokáže splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel pro tuto zakázku předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč může
využít vzoru prohlášení uvedeného v Příloze 2. Výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže v této zakázce
dodavatel, který předloží:
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, a zároveň
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím
předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel předkládá doklady prokazující kvalifikaci
v prosté kopii (kromě čestných prohlášení). Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel má právo před
podpisem smlouvy si vyžádat od vybraného uchazeče
originální provedení či úředně ověřenou kopii dokladů k
prokázání splnění kvalifikace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (na
krycím listu).
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné
formě v listinné podobě. Jednotlivé listy nabídky budou
pevně svázány.
Nabídka bude vyhotovena a podána v jednom vyhotovení.
Podání nabídky elektronickými prostředky není možné.
Nabídka bude vložena do uzavřené obálky a zabezpečena
tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před
otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a viditelně na
lícní straně obálky s uvedenou adresou zadavatele
označena:
„SOUTĚŽ
NEOTVÍRAT“
„Dodávka výpočetní
techniky“ a bude opatřena obchodním názvem a adresou
uchazeče.

Požadavek na zpracování
Nabídka musí obsahovat:
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Základní údaje k nabídce
1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ dle Přílohy
č. 1 této Výzvy opatřený datem podepsání, podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku
nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle
právních předpisů nebo vnitřních předpisů organizace
dodavatele a případně otiskem razítka. Na krycím listu
uchazeč uvede nabídkovou cenu v požadovaném
členění.

Platné od 23.11.2011
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2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
– viz Požadavky na prokázání splnění základní a profesní
kvalifikace
a) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- bude vloženo čestné prohlášení
b) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- bude vložen výpis z obchodního rejstříku
- budou vložena požadovaná oprávnění k podnikání
3. Návrh smlouvy
Tato část nabídky musí obsahovat návrh smlouvy
vypracovaný ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, který bude
podepsán oprávněnou osobou uchazeče jednat za nebo
jménem uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče s
využitím závazného vzoru návrhu smlouvy v Příloze č. 3
této Výzvy.
Uchazeč do návrhu smlouvy musí zejména doplnit:
- identifikační a kontaktní údaje
- cenu díla
Pokud má uchazeč v návrhu smlouvy něco doplnit, v
předepsaném konceptu návrhu smlouvy tato místa doplnění
vyznačuje takto: …xxx…
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Platné od 23.11.2011

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné 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).
Dále bude ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem
dodavatel zavázán povinností uchovávat veškeré
dokumenty související s realizací projektů v souladu s
právními předpisy ČR a Evropských společenství, nejméně
však do roku 2025.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel si pro toto výběrové řízení vyhrazuje tato další
práva:
a) výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez
udání důvodu uchazečům v souladu s částí 7.4.12
Příručky OP VK,
b) v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo
doplnit zadávací podmínky,

Stránka 4 z 5

c) ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích
upřesnění informací deklarovaných v jejich
nabídkách,
d) z důvodu archivace dokumentace o průběhu
výběrového řízení nevracet uchazečům jejich
nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími
kvalifikaci,
e) odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé
údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Obsahuje
Podmínky poskytnutí
Přílohu č. 1 – Krycí list
zadávací dokumentace
Přílohu č. 2 – Čestné prohlášení
Přílohu č. 3 – Návrh Smlouvy
Vybraným uchazečům je odeslána elektronicky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 23.11.2011

Soňa
Lamichová
lamic@zshk.cz
495075201
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