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podánínabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

NOTEBOOKY PRO GYMNAZIUM CHEB

efunľĺ''ď
Zadavatel:

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

prosinec 2019

\G,,

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, zastoupená RNDr. lng. Jaroslavem Kočvarou, statutárním
zástupcem organizace

Vás vyzývá k podání nabídky
na realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem ,,NOTEBooKY PRo GYMNÁZlUM

CHEB",zadávanouvesmyslu s6,27 zákona č'.134/2016 Sb.ozadáváníveřejnýchzakázek(dále jen
,,zákon") a jejížzadávací proces nepodléhá v souladu s 5 31 zákona postupu dle zákona, a to za těchto
podmínek:

l'

ldentifikačníúdajeveřejnéhozadavatele

Právníforma:

Gymnázĺum Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7,350 02 Cheb
příspěvková o rga nizace

lČ:

47723386

Název:

Sídlo:

Statutární zástupce:

RNDr. lng. Jaroslav Kočvara

Telefon:

603 501 934

e-maĺl:

kocvara @gymcheb.cz

profil zadavatele:

https://eza

Kontaktní osoba

MichalSanto
739 322 456
sa nto@gymcheb.cz

Telefon:
e-maĺl:

ll.

k.

kr-ka rlova rsky.cz/profi le-d ĺsplay_75. htm
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Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky

,,NoTEBooKY PRo GYMNÁZlUM cHEB"
Kl

asifi kace veřej

Dle

CPV:

n

é zakázky

3021-3100-6 Přenosné počítače

Způsob zadání
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma

ustanovenív zadávací dokumentaci, kde

zadavatel upozorní na cĺtaci či odkaz zákona.
Veškerá komunikace, která se týká v'ýběrového ŕízení,probíhá eIektronicky. Nabídky budou podány
prostřednictvím e!ektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavate! nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastníkřízení ie však

povinen provést registraci v elektronickém nástroii E-ZAK za účeIempodání nabídkv na:
https://eza

k.

kr-karlovarskv.cz/resistrace. htm

I
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Reg|strace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace ie e|ektronickÝ podpis nutnÝ, a pokud

iím dodavatel nedisponuie. můžewzvat zadavatele k ieho předregistraci prostřednictvím e-mailové
adresv: receiko@Fvmcheb.cz

Veškerépodmínky a informace dkajícíse elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak. kr-karlovarskv.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajícíchse uživatelského ovládání elektronĺckého nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení
kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak'cz, tel'

5387027r9.
Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetnítechnĺky pro Gymnázium Cheb, příspěvkovou
organizaci dle přiložené specifikace (Příloha č. 3 této výzvy), kde jsou uvedeny minĺmální hodnoty
požadova ných parametrů.
Dodávky budou realizovány v nejvyššínormové jakosti kvalĺtě v souladu s platnými zákony čR a Čsru a
dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Pokud se jedná o více kusů, požaduje zadavatel, aby šlo o identické sestavy'
Vždy je požadována zcela nová, nepoužitá technika.

Projekt je spolufinancován z operačníhoprogramu výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu:
Šab o ny 2, registra č n í číslo: cz.oz.3.68 / 0.0 / o.o / 1'8
/ 0016682.
-065
l

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění zakázky je v termínu

3.-7.2.2020.

M ísto plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace,
Nerudova 2283/7,350 02 Cheb.

lll.

Zadávací dokumentace a dodatečnéinformace

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je souborem poŽadavků a technických podmínek zadavatele vymezující
předmět veřejné zakázky a je výchozím podkladem pro zpracování nabídek dodavatelů. Zadávací
dokumentace je společně se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele a to po celou dobu lhůty
pro podání nabídek.
Kromě této výzvy zadávacídokumentace obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1- čestnéprohlášení ke kvalifikaci
Příloha č. 2 _ Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
Příloha č. 3 - Specifikace dodávky
Příloha č. 4 _ Návrh smlouvy
Úoaje uvedené v jednotlĺvých přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky.
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Dodatečnéinformace k zadávací dokumentaci

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám.
Dodatečnéĺnformace budou poskytovány na základě Žádosti doručenénejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednĺctvím elektronického nástroje pro zadáváníveřejných

zakázek E-ZAK. V rámci dodrženíprincipu rovného zacházení se všemĺúčastníky,nemohou být
dodatečnéinformace poskytovány telefonicky.
Na základě těchto žádostí poskytne zadavatel účastníkůmdodatečnéinformace k zadávací
dokumentaci nejpozději do 3 dnů od data přijetí žádosti, které budou zveřejněny na adrese profilu
zadavatele : https://ezak. kr-karlovarsky.cz/profile_display_75. html.
Zadavatel je oprávněn poskytovat účastníkůmdodatečné ĺnformace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádostĺnebo z vlastního podnětu.

lV.

Požadavek zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

Zadavatel požaduje splnění základní kvalĺfĺkacetak, jak je uvedena V s 74 zákona. Splnění základních
kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením, že dodavatel splňuje základní
kvalifikaci Ve stanoveném rozsahu (viz Příloha č. 1)
Zadavatel požaduje splněníprofesní kvalifĺkace tak, že účastníkv nabídkách předložíkopie příslušných

Živnostenských listů účastníkaopravňujících k plnění předmětné zakázky, tj. kprodeji výpočetní
techniky, resp. maloobchod a velkoobchod v reŽimu Živnosti volné a kopiivýpisu z obchodního rejstříku,
pokud je do něj účastníkzapsán' Kopie výpisu z obchodního rejstříku nesmí být starší90dnů.
Výpisy z veřejných seznamů je také moŽné nahradit URL odkazem na zápis v příslušnéevidenci

V.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkovéceny

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná se započtenímveškerých nákladů, rizik, zisku a finančníchvlivů po
celou dobu realizace zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaloŽení účastnícipředpokládají při
plněníveřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojĺštění,poplatků, vedlejších nákladů, kursových vlĺvů
apod. Nabídkovou cenu lze měnĺt pouze v případě, že dojde k zákonným změnám oprotĺ skutečnosti
ke dni podání nabídky, které budou mít vliv na cenu díla (např. zákonné změny sazby daní, výše
poplatků, odvodů apod.).
Měnou výběrového řízeníje CZK.
Požadavky na jednotný způsob doloženínabídkové ceny:
celková cena V Kč bez DPH;

vyčísleníDPH(z ceny bez DPH);
celková cena dodávky včetně DPH.

\h,

Vl'

Pokyny pro Vypracování návrhu smlouvy _ obchodní podmínky

Zadavatel stanovĺl jako závaznou obchodní podmínku vzorový obsah smlouvy, který je Přílohou č. 4
této Výzvy, a která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel
připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy rlčastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci'
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

-

doplnění identifikačníchúdajůúčastníka,místa plnění, fĺnančníchčástek smluvní ceny

a

kontaktních údajů'
Vybraný dodavatel před podpĺsem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu *doc.

Vll.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Jazyk nabídky

Nabídka bude zpracována v českémjazyce.
Forma nabídky

Nabídky musí být doručeny zadavatelivýhradně prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek E-ZAK. Šifrovánía zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Účastník podává nabídku ve |hůtě pro podání nabídek.
členěnínabídky
Zadavatel doporučuje členit nabídku do samostatných částířazených za sebou dle následující struktury
(poznámka:jiné, než požadované řazenínení porušením podmínek, požadované údaje však musíbýt
doloženy vždy):

1''

2.
3.
4.
Vlll.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikačníchpředpokladů.
Cenová nabídka členěná dle požadavku zadávacích podmínek.
Technický (produktový) list notebooku, ze kterého bude vyplývat splněníminimálních technických
parametrů dle přílohy č. 3
Návrh smlouvy - doplněný návrh smlouvy, respektující veškeré zadávací podmínky ve výzvě a
zadávací dokumentaci.

Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a místo přijetí

Dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku. Subdodavatel můžebýt uveden ve více nabídkách.
Společná nabídka více dodavatelů je považována za jednu nabídku jednoho účastníka.Zadavatel
nepřĺpouštívariantní řešení nabídky.
Dodavatel jako účastníkveřejné zakázky doručízadavateli nabídku prostřednĺctvím elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj.
do úterý t7. t2.2019 do 8:00 hodin.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná
za přítomnosti účastníků
výběrového řízení.
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Nabídky budou přijímány na URL adrese:
https://eza k. kr-karlovarsky.cz/profile_display_75.

lX'

html

Hodnocenínabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické
výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižšínabídkovéceny včetně DPH. Pořadí nabídek
bude stanoveno podle výše nabídkovéceny s tím, že nejnĺžšícenaje nejlepší.
Zadavatel stanovuje maximáIní možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 840 000 Kč
včetně DPH. Překročení stanovené maximální moŽné a nepřekročite!né nabídkové ceny je důvodem
pro vyIoučeníúčastníkauýběrového řízení.

X.

ostatnípodmínky zadavatele

a

jeho vyhrazená práva

Další podmínky a doporučení zadavatele

Zadavatel žádá účastníky,aby se zdrŽeli jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi účastníkyv rámci zadáni veřejné zakázky.
Veškerénáklady souvisejícís přípravou, podáním nabídky a účastiV tomto řízení nese účastník
Zadavatel si vyhrazuje právo:

o
.
o
o
r
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nepřipouštět variantní řešení;
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přĺčemžpo uzavřenísmlouvy nesmí
bez předchozího písemnéhosouhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené
smlouvy třetíosobě;
uveřejnĺt na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámeníse považuje za doručené
všem účastníkůmvýběrového řízeníokamžikem jejich uveřejnění;
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučeníúčastníkavýběrového řízení,oznámení se
považuje za doručenévšem účastníkům
výběrového řízeníokamžikem jejĺch uveřejnění;
uveřejnit na profĺlu zadavatele oznámení o zrušenívýběrového ŕízení,oznámení se považuje za
doručenévšem účastníkům
výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit Výběrové řízení i bez udání důvodů.

V Chebu dne 4. prosince 201-9
a,

'..'RNDr. ;lng' Jaroslav Kočvara,
t

ředitďlorganĺzace
Příloha č. 1- Čestnéprohlášení ke kvalĺfĺkaci

Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 2

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
Specifikace dodávky
Návrh smlouvy
Xh'

