KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku
„Dodávka NB 2016“
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s ust. §
18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele
učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon
či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je
postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení,
aniž by se zadávací tímto zákonem řídilo. Zadání této zakázky se řídí Předpisem Rady kraje č. PR 01/2015
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KARLOVARSKÝM KRAJEM A JEHO
PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI („Pravidla“).

1) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Územně samosprávný celek
70891168
CZ70891168

2) Název zakázky
„Dodávka NB 2016“
3) Klasifikace předmětu zakázky
Klasifikace předmětu plnění zakázky - CPV:
30213100-6 Přenosné počítače
4) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup notebooků pro Karlovarský kraj v rozsahu
specifikovaném touto výzvou. Požadujeme nová, značková, nerepasovaná zařízení. Součástí plnění
je zajištění všech činností souvisejících s dodávkou a předáním zařízení zadavateli včetně dodání do
skladu v místě plnění.
Požadujeme možnost rozšíření nákupu dalších notebooků organizacemi zřizovanými Karlovarským
krajem za vysoutěženou cenu v termínu 30 dnů od podpisu smlouvy.

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
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Minimální požadované parametry:
Požadované množství: 50 ks
- Procesor hodnocený minimálně 3200 body v benchmark testu
http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
- RAM 4 GB,
- HDD 500 GB,
- LAN Ethernet 1000 Mbps, WiFi (g/n)
- monitor 12“ až 13,9“, LED podsvícení
- USB 2.0, min. 1x USB 3.0,
- OS MS Windows 10 CZ Pro,
- brašna,
- záruka min. 2 roky.







K zařízení bude dodáno prohlášení o shodě.
Cena jedné položky nesmí přesáhnout 40.000,- Kč včetně DPH.
Uchazeči ve svých nabídkách uvedou podmínky provádění záručního a pozáručního
servisu pro dodaná zařízení, včetně penále za jejich nedodržení 1% z pořizovací ceny
včetně DPH za den.
Je-li definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo
technologií srovnatelnou.
Nedílnou součástí nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy na zajištění předmětu
plnění.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva. Případné doplňující informace zajistí
pracovníci odboru projektového řízení a informatiky.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín plnění je září 2016.
Podmínkou je dodání do 14-ti dnů od podpisu smlouvy.
Místem plnění je Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.
6) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná cena zakázky je 980 000,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota je zároveň
stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena.
7) Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Vybrána bude nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou včetně DPH.
8) Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v tomto rozsahu:
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Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným
prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační
předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Prohlášení pro kvalifikační předpoklady dle
§ 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona je možné doložit na formuláři, který je přílohou zadávací
dokumentace.



K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč
zapsán,
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127
zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134
zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok.
Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
Uchazeči předloží požadované doklady v kopiích a zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat předložení
originálů od vítězného uchazeče před uzavřením smlouvy.

9) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
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.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Celková nabídková cena bude uvedena za jeden kus a za celkový počet kusů v Kč bez DPH,
vyčíslení DPH a včetně DPH.
Uchazeč zpracuje podrobnou cenovou kalkulaci v nabídce a výslednou částku uvede na krycím listu
nabídky. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů a o kterých by zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k
řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba. Podkladem pro
zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.
10) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání
obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo
doporučeně poštou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22.8.2016 do 12:00 hodin. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
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Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22.8.2016 ve 13:45 hodin v budově „D“ Krajského
úřadu Karlovarského kraje v místnosti č. 218D. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i
zástupci uchazečů.
11) Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů.
12) Kontaktní osoby
Bc. Bedřich Kořínek,  354 222 298, e-mail: bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jiří Heliks  354 222 365, e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz.
13) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné a elektronické formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Jednotlivé strany budou
očíslovány vzestupně od čísla 1. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.
Zadavatel doporučuje, aby bylo sešití opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s
pečetí. Nabídka bude předložena ve dvou výtiscích vytištěných nesmazatelnou formou a jednou
v elektronické podobě na označeném CD. Originál bude výrazně označen jako "ORIGINÁL" a
bude obsahovat doklady v požadované formě (originály, stejnopisy s ověřením jejich pravosti,
kopie kvalifikačních dokladů), kopie bude výrazně označena jako "KOPIE" a doklady v nich
mohou být ve fotokopiích. Předmětem posouzení a hodnocení je výhradně originál.

Nabídka bude seřazena 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 je možné použít formulář „Prohlášení k
prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j)
zákona“, který je přílohou zadávací dokumentace; dále v tomto oddílu nabídky budou
doloženy příslušné doklady).
 Cenová nabídka.
 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
 Případné další přílohy a doplnění nabídky.
 Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v
tomto oddílu bude použit formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace).
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a
zřetelně označené nápisy „Veřejná zakázka – „Dodávka NB 2016“ - neotvírat, nabídka“.
Obálka musí být opatřena adresou uchazeče.
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14) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné
koncepce technického řešení než v zadávací dokumentaci.
15) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 nevracet uchazečům podané nabídky,
 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku,
 upravit rozsah předmětu plnění snížením až o 20% dle výše finančních prostředků, které má
zadavatel k dispozici, při adekvátním snížení počtu kusů,
 zrušit zadávací řízení.

V Karlových Varech dne 3.8.2016
Ing. Petr Kulda
vedoucí odboru projektového řízení
a informatiky KK

Přílohy:
Krycí list nabídky
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona
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