Výzva k podání nabídek

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo
projektu

CZ.1.07/1.4 .00/ 21.2782

Název projektu:

Naše škola

Název zakázky:

Dodávka multimediální techniky a souvisejících služeb

Předmět zakázky:

Zakázka na dodávku zboží a uvedení do provozu

Datum vyhlášení
zakázky:

12. 8. 2011

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola Chotoviny, okres Tábor

Sídlo zadavatele:

ZŠ Chotoviny, Osvobození 47, 391 37 Chotoviny

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ředitel školy:
Mgr. Petr Havlík
Tel.: 381 284 114
Mobil: 737 410 816
E-mail: reditel@zschotoviny.cz
75000601
CZ75000601
Mgr. Petr Havlík
Tel.: 381 284 114
Mobil: 737 410 816
Email: reditel@zschotoviny.cz

IČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:

Lhůta pro podávání
nabídek:

Zahájení: 12. 8. 2011
Ukončení : 26. 8. 2011 ve 12:00 hodin

Popis předmětu zakázky:

Zboží:
16 x notebook - Dvoujádrový procesor úsporný nejlépe s grafikou v procesoru,
baterie s tříletou zárukou, 2 GB RAM DDR3, HDD SATA 250 GB, 15,6"
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s podsvícením LED matný, barevný (ne černý nebo bílý), klávesnice odolná
proti polití, Windows 7 Professional čeština, 5 let záruka od výrobce druhý
pracovní den na místě.
1 x notebook - Dvoujádrový úsporný APU procesor vyšší třídy (alespoň jako i52520M) + dedikovaná grafická karta s vlastní pamětí, 4 GB RAM DDR3, HDD
SATA 500 GB, 15,6" s podsvícením LED matný, barva černá, optická
mechanika DVD/RW, Windows 7 Professional čeština, 5 let záruka od
výrobce druhý pracovní den na místě, dírky pro šroubky VGA.
1x WiFi – s dostatečnou kapacitou pro připojení 17 NB ke stávající síti.
4x PC - Pracovní stanice Mini-Tower do rozměrů (V x Š x H) (40,8 x 18,7 x 43,3),
černá barva, dvoujádrový procesor, 2 GB RAM DDR3, HDD SATA II 250 GB,
optická mechanika 16X DVD+/-RW Drive, Windows 7 Professional čeština,
vyhovuje normě Energy Star 5.0, myš a klávesnice standardní v černé
barvě,monitor LCD 19" 4:3 v černé barvě, 5 let záruka od výrobce druhý
pracovní den na místě.
4x PC - Pracovní stanice Mini-Tower do rozměrů (V x Š x H) (40,8 x 18,7 x 43,3),
černá barva, dvoujádrový procesor, 4 GB RAM DDR3, HDD SATA II 500 GB,
optická mechanika 16X DVD+/-RW Drive, Windows 7 Professional čeština,
MS OFFICE 2010 čeština, vyhovuje normě Energy Star 5.0, myš a klávesnice
standardní v černé barvě,monitor 23" 16:9 LED podsvícení digitální výstup
barva černá, 5 let záruka od výrobce druhý pracovní den na místě.
1x PC - Pracovní stanice Tower Černá barva, dvoujádrový procesor (3,3 GHz, 6MB),
8 GB RAM DDR3, 2x HDD SATA II 250 GB systém a 1 TB úložiště, optická
mechanika 16X DVD+/-RW Drive, Windows 7 Professional 64b čeština, MS
OFFICE 2010 čeština, myš a klávesnice standardní v černé barvě, monitor
23" 16:9 LED podsvícení digitální výstup barva černá, 5 let záruka od
výrobce druhý pracovní den na místě.
1x Mobilní projektor - Přenosný dataprojektor vhodný ke stolní instalaci,
technologie 3LCD, svítivost minimálně 3500 lumenů, životnost lampy 4000
hodin, záruka na lampu i zařízení 3 roky, hmotnost do 3,5 kg, možnost
připojení mikrofonu a výkonný reproduktor min. 15W, náhradní lampa
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

440504 bez DPH
528 605 s DPH

Typ zakázky:

Zakázka malého rozsahu – Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí podle § 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
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předpisů
Lhůta dodání:

Harmonogram
•
•
•
•
•

Hodnotící kritéria:

Lhůta podání nabídek končí dnem 26. 8. 2011 ve 12:00 hodin včetně,
nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.
Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude
doručeno všem uchazečům do 31. 8. 2011.
Smlouva bude podepsána do 7 dnů ode dne výběru dodavatele.
Plnění smlouvy do 30 dnů od podepsání smlouvy.
Platba po dodání zboží do 14 dnů od vystavení faktury.

Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 bodů. Jako
nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.
Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem je cena - 80 % (za toto kritérium lze získat
max. 80 bodů). Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena.
Bodové hodnocení bude přiděleno podle vzorce
„ Počet bodů = 80 * nejnižší nabídka/nabídka uchazeče“.
Záruční a servisní podmínky 20% (za toto kritérium lze získat max. 20 bodů).
Hodnotí se kvalita nabídnutých záručních a servisních podmínek: délka
záruky, rychlost reakce na problém a odstranění problému, rychlost vyřízení
reklamace.
20 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější, ostatní nabídky
obdrží bodové hodnocení úměrně k nejvyšší nabídce.

Záruční a servisní
podmínky:

Požadujeme - záruční a servisní podmínky :
• PC, notebooky - 5 let záruka od výrobce druhý pracovní den na
místě
• ostatní výrobky min. 3 roky
• rychlost vyřízení reklamace co nejrychleji, nejdéle do 30 dnů
• zasíťování nových PC do stávající sítě ve spolupráci s naším ICT
koordinátorem a správcem sítě
Požadavky na prokázání Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního
splnění základní profesní rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Výpis či ověřená kopie nesmí být starší 90 dnů.
kvalifikace dodavatele:
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 :

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele
a
dodavatele, registračním číslem projektu , názvem projektu a nápisem
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„NEOTVÍRAT“. Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně svázány
v jednom celku. Návrh smlouvy bude dodán v odděleném svazku.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
• Vyplněnou přílohu č.1 v zadávací dokumentaci (požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny)
•

Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární
orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon, webové stránky
•
Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry a nabízená
záruka)
•
Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za každou položku
zvlášť a celková cena
• Návrh vyplněné kupní smlouvy ve dvou vyhotoveních podepsanou
oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče s doplněnými parametry

nabízeného zboží na patřičných místech – tyto údaje se musí
shodovat s údaji v zadávací dokumentaci.
• Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele
dle této výzvy.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou v elektronické verzi zveřejněny na
webových stránkách školy : www.zschotoviny.cz

V Táboře: 11. 8. 2011

Mgr. Petr Havlík
ředitel školy

Seznam příloh Výzvy k podání nabídek: Příloha č.1 - Zadávací dokumentace
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