tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona).
V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,
kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.

1) Název zakázky
„ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, instalace a oživení
výpočetní techniky v rámci akce s názvem „ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019“, v rozsahu
specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících
s komplexním vyzkoušením dodaného vybavení.
V rámci předmětu plnění bude zajištěna dodávka zejména:
Neinvestiční vybavení:
A) notebook 15,6“
B) notebook 15,6“
C) notebook 15,6“
D) notebook 15,6“

specifikace
specifikace
specifikace
specifikace

A – 5ks
B – 7ks
C – 1ks
D – 4ks

Obecné specifikace:
−
veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
−
všechny komponenty (samotný NTB, myš, dokovací stanice, zdroj, propojovací a připojovací kabely)
budou v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné
−
z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD
monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely
Podmínky plnění veřejné zakázky:
− uchazeči o veřejnou zakázku ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení
(detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od
výrobce ostatních komponent), včetně fotografií nabízeného vybavení
Příklad: zadavatel požaduje u Ntb CPU s parametry: minimálně 4 jádra, 8 vláken, 6 MB L3 cache,
stálá frekvence 2,3 GHz s možností krátkodobého přetaktování frekvence až na 4,0 GHz - benchmark
minimálně 9495 bodů, uchazeč u této položky uvede například následující: Intel Core i5 8300H –
POKUD UCHAZEČ NEDOLOŽÍ PODROBNÝ POPIS, BUDE ZE SOUTĚŽE VYLOUČEN
−
dodavatel dodá před samotnou dodávkou vybavení jeden kus vybavení od každého druhu
s nainstalovaným operačním systémem dle požadavku zadavatele (1ks NTB), zadavatel provede
kontrolu tohoto vybavení, zda odpovídá nabídce dodavatele, dále na těchto vzorcích provede
konfiguraci a instalaci svého programového vybavení, následně tyto vzorky budou vráceny zpět
dodavateli, který provede stejnou instalaci programového vybavení, které bude připraveno na
vzorových kusech

Zadavatel: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov;
IČ: 49766929; DIČ: CZ49766929; tel.: 352 603 825, 352 466 163; fax: 352 466 192; http://www.isste.cz; e-mail: isste@isste.cz
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součástí dodávky je i kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení – zadavatel bude
přebírat jednotlivé vybavení vybalené, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení
plné funkčnosti zadavateli v místě určené zadavatelem (likvidace balícího materiálu je plně v režii
uchazeče/dodavatele)
uchazeči o veřejnou zakázku ve svých nabídkách předloží prohlášení o shodě, vč. certifikace CE a
ověřených měřících protokolů ke všemu nabízenému vybavení – POKUD UCHAZEČ NEDOLOŽÍ
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, VČ. PŘÍLOH, BUDE ZE SOUTĚŽE VYLOUČEN
o pokud bude mít zadavatel pochybnosti o pravosti prohlášení o shodě a certifikátů, bude vyžadovat
doplnění dalších dokladů dokazující pravost (např. měřící protokoly)
zadavatel neposkytne dodavateli žádné skladovací prostory na vybavení nakoupené v rámci tohoto
výběrového řízení

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, včetně příloh.
Dodávky vybavení budou realizovány v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a
ČSN nebo dle relevantních/rovnocenných norem EU a dle obecně závazných a doporučených předpisů a
metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením dodávek detailní návrh termínů dodávek jednotlivého
vybavení.
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci a jejích přílohách specifikovány jako příklad konkrétní
materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené
materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude
možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými
v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout
obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě
musí uchazeč doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje
právo odsouhlasit veškeré postupy dodávek.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy
uchazečem v rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, který musí být přílohou nabídky, a který musí být
podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, oprávněných a kontaktních osob, finančních částek
smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Max. cena jednoho kusu neinvestičního vybavení je 39.999,00 Kč vč. DPH.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení dodávek a dodání jednoho kusu vybavení od každého druhu s nainstalovaným
operačním systémem dle požadavku zadavatele:
do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Provedení kontroly vybavení zda odpovídá podmínkám zadávací dokumentace, konfigurace a instalace
programového vybavení zadavatele, vrácení vzorků zpět dodavateli:
do 2 kalendářních dnů
Kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení je:
do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Místem plnění je sídlo školy - Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.
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4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.
Zadavatel je plátcem DPH. Pro tuto zadávací dokumentaci platí, že NENÍ pro uskutečňování ekonomické
činnosti.
Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH blíže specifikovaná v článku 7 této
zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být uvedena jako cena konečná a nejvýše přípustná, v
nabídkové ceně musí být započítány všechny ceny nebo náklady související s komplexním plněním
požadované dodávky.
Záruka na dodané vybavení dle čl. 2) bod A), B), C) a D) bude poskytnuta v délce min. 60 měsíců. Opravy
vybavení budou provedeny nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace.
Pro nahlášení poruch bude k dispozici jediné kontaktní místo z kteréhokoli místa v ČR.
Servis musí být poskytován servisním partnerem výrobce zařízení.
Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým, není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí
pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do
něj účastník zapsán.
Zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu
plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
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v režimu živnosti volné.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max.
3 měsíce.
C) Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem
na předmět veřejné zakázky dosahoval min. 1,8 mil. Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející
účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované
výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu
země sídla dodavatele.

6) Další povinné součásti nabídky
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Pokud účastník/dodavatel nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, uvede tuto
skutečnost také (např. vyjádřením: Účastník XY nehodlá plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatelů)

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, případně
v přílohách k zadávací dokumentaci, je oprávněn požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel poskytuje dodatečné informace na základě písemné žádosti, kterou je uchazeč povinen zaslat
na výše uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného
znění požadavku, které zadavatel obdržel, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval a
zároveň uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejných způsobem,
jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči
nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH na
přiloženém formuláři Krycí list nabídky.
2. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výzvy
zadávací dokumentace na přiloženém formuláři „Rekapitulace cen nabízeného vybavení“.
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8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně denně od 07:00 do 14:00 do sekretariátu/podatelny ISŠTE
Sokolov, Jednoty 1620 nebo doporučeně poštou na adresu Integrovaná střední škola technická a
ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 23. 04. 2019, do 10:00 hodin. V případě doručení
nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 04. 2019 v 10:00 hodin v budově SO701 (výšková
budova) ISŠTE Sokolov, 2. NP, zasedací místnost č. 1215. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i
zástupci uchazečů.

9) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a ve věcech odborné problematiky je Marek
Makoň, mobil: 774 892 591, email: marek.makon@isste.cz.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě a zároveň v elektronické podobě na CD (pdf
sken), podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna
nesmazatelnou formou. Celá nabídka uchazeče bude předložena v tištěné i elektronické formě. Celá
nabídka bude oskenovaná ve formátu *.pdf. Cenová nabídka, specifikace a veškeré tabulky budou
poskytnuty elektronicky v editovatelné formě *.xlsx.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou
zadávací dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace (v tomto oddílu nabídky bude použito Čestné prohlášení pro splnění
kvalifikace, které je přílohou zadávací dokumentace a další příslušné doklady k doložení
kvalifikace dle čl. 5)
Další povinné součásti nabídky dle čl. 7
o Rekapitulace cen nabízeného vybavení
o Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Přílohou tohoto oddílu nabídky bude uveden detailní popis nabízeného vybavení - detailní rozpis cen
jednotlivého vybavení (např. PC sestava se skládá ze samotného PC, klávesnice, myši, monitoru,
kabeláže), detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude
odlišný od výrobce ostatních komponent, včetně fotografií nabízeného vybavení, dále prohlášení o
shodě, vč. certifikace CE a ověřených měřících protokolů - POKUD UCHAZEČ NEDOLOŽÍ PODROBNÝ
POPIS, BUDE ZE SOUTĚŽE VYLOUČEN
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
Harmonogram plnění
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „ISŠTE Sokolov – Nákup
ICT techniky 2019“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.
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11) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
•

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce
technického řešení než zadávací dokumentaci.

12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se
považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
•
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
•
nevracet účastníkům podané nabídky

13) Identifikační údaje zadavatele
Název: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
Právní forma: příspěvková organizace územně samosprávního celku
IČ: 497 66 929
DIČ: CZ 497 66 929
Zastoupen: Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem školy
Kontaktní osoby: Marek Makoň, technický pracovník
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_85.html

V Sokolově dne 05. 04. 2019

Mgr. Pavel Janus
ředitel ISŠTE Sokolov
Přílohy:
Krycí list nabídky
Rekapitulace cen nabízeného vybavení
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Vzorová podoba kupní smlouvy

