Výzva
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
dodávky s názvem „Dodávka ICT pro projekt Zůstaňte s námi po škole!“ pro projekt
„Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a
Karlovarském kraji“, č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615
Vážený dodavateli,
v souladu s § 26 a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vás

vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky s
názvem „Dodávka ICT pro projekt Zůstaňte s námi po škole!“ pro projekt „Zůstaňte s námi po
škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“, č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615. Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.

Veřejná zakázka je zadávána podle zákona, Pravidel pro žadatele a příjemce OP
VVV, programové období 2014 – 2020 a předpisu Rady kraje č. PR xx/2017 Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi. Pokud jeden předpis obsahuje v daném postupu přísnější požadavek,
je postupováno podle tohoto požadavku a ve výzvě se to uvádí.

1) Název zakázky
„Dodávka ICT pro projekt Zůstaňte s námi po škole!“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění zjednodušené podlimitní veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky s názvem
„Dodávka ICT pro projekt Zůstaňte s námi po škole!“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací
dokumentací pro projekt „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a
Karlovarském kraji“, č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615. Tato výzva s přílohami je zároveň i
zadávací dokumentací.
V rámci předmětu plnění bude dodávka níže uvedeného zařízení:


Kód CPV 30213100-6 - 7 ks notebook s příslušenstvím (myš, brašna), nainstalovaným operačním
systémem, softwarem pro zpracování videí a minimální konfigurací:
o CPU – Mark 3900 bodů,
o RAM – 8GB, numerický blok klávesnice,
o HDD – SSD 256 GB nebo SSHD 1TB,
o GPU: G3D Mark 550 bodů,
o CPU a GPU sladit se systémovými požadavky střihového SW
o LCD – full HD, 15,6‘‘,

o
o
o
o
o
o
o
o

DVD-RW,
2x USB 3, HDMI,
čtečka MikroSD,
LAN 1GBit, WIFI, Bluetoth, mikrofon,
výdrž baterie min. 5 hodin, kamera,
operační systém se schopností napojení do domény, 100% kompatibilní s operačním systémem
používaným zadavatelem (OS MS Windows 10 Pro 64-bit),
brašna s popruhem přes rameno, dvě kapsy,
optická myš, připojení USB nebo bezdrátová,
o max. cena za 1ks bez DPH 16.364,- Kč



Kód CPV 30213100-6 - 1 ks notebook s příslušenstvím (myš, brašna), nainstalovaným operačním
systémem a minimální konfigurací:
o CPU – Mark 3900 bodů,
o RAM – 8GB, numerický blok klávesnice,
o HDD – SSD 256 GB nebo SSHD 1TB,
o GPU: G3D Mark 550 bodů,
o LCD – full HD, 15,6‘‘,
o DVD-RW,
o 2x USB 3, HDMI,
o čtečka MikroSD,
o LAN 1GBit, WIFI, Bluetoth, mikrofon,
o výdrž baterie min. 5 hodin, kamera,
o operační systém se schopností napojení do domény, 100% kompatibilní s operačním systémem
používaným zadavatelem (OS MS Windows 10 Pro 64-bit),
o brašna s popruhem přes rameno, dvě kapsy,
o optická myš, připojení USB nebo bezdrátová,
o max. cena za 1ks bez DPH 16.364,- Kč



Kód CPV 48328000-3 - 7 ks software pro zpracování videí pro začátečníky
o trvalá licence pro Windows 10, doživotní aktualizace,
o snazší obslužnost,
o editace videa, možnost importu z dodaných zařízení (telefony, tablety, fotoaparát)
o export do formátů DVD, MPEG4, H.265, AVI, DivX
o max. cena za 1ks bez DPH 3.719,- Kč



Kód CPV 32333200-8 - 6 ks outdoorová digitální kamera
o stabilizace obrazu (lépe optická),
o FullHD při 60sn/s,
o voděodolná 10m (možno s pouzdrem)
o nárazuvzdorná 1,5m
o provedení LDC nebo propojení na telefon,
o mikro SD, USB
o max. cena za 1ks bez DPH 7.438,- Kč



Kód CPV 30213200-7 - 7 x nárazuvzdorný tablet s nabíječkou
o RAM 2GB,
o Vnitřní paměť 32 GB + MikroSD
o Baterie 4 000 mAh,
o LCD 1280x720, 7,9 – 10,5“
o Foto zadní 5 Mpx, přední 2 Mpx
o CPU 4 jádra,
o Mikro USB nebo USB C,
o Krytí IP 52, Gorilla Glass
o Odolný proti vlhkosti
o max. cena za 1ks bez DPH 8.678,- Kč



Kód CPV 32250000-0 - 7 ks chytrý telefon s parametry pro natáčení videí, bez SIM s nabíječkou
o operační paměť 2GB,
o vnitřní paměť 16 GB + mikro SD,

o
o
o
o
o
o

baterie 3000mAh,
LC 1280x720, min. 4,7“,
foto přední 12Mpx, zadní 3Mpx,
stabilizace videa,
CPU 4 jádra,
Mikro USB nebo USB C
o



Kód CPV 32351000-8 - 7 ks selfie tyč pro dodaný telefon, spoušť na držadle, délka min. 65 cm,
o







o

max. cena za 1ks bez DPH 992,- Kč

o

max. cena za 1ks bez DPH 413,- Kč

Kód CPV 32342200-4 - 7 ks sluchátka
o připojení USB,
o mikrofon,
o náušníky min. 40 mm,
o nastavitelná, ovládání,
o kabel 2 m, případně bezdrátové připojení
Kód CPV 30233132-5 - 7 ks externí disk, napájení USB bez dalšího zdroje, USB 3 nebo USB C, 1TB,

max. cena za 1ks bez DPH 3.884,- Kč

Kód CPV 38651600-9 - 2 ks brašna na fotoaparát, velikost dle dodaného fotoaparátu, ramenní popruh,
2 kapsy,
o



max. cena za 1ks bez DPH 810,- Kč

Kód CPV 38651600-9 - 2 ks fotoaparát
o optická stabilizace,
o blesk,
o 16 Mpix, 2,3“,
o HD video,
o Předvolené režimy,
o 4x optický zoom,
o baterie na 250 snímků,
o



max. cena za 1ks bez DPH 744,- Kč

Kód CPV 32351000-8 - 6 ks stativ pro dodanou kameru a fotoaparát, výška 50 – 130 cm,
o



max. cena za 1ks bez DPH 413,- Kč

Kód CPV 31422000-0 - 7 ks power banka pro natáčení v terénu, 12000 mAh, 2xUSB, 1x2A,
o



max. cena za 1ks bez DPH 1.719,- Kč

Kód CPV 30234500-3 - 15 ks paměťová karta, mikro SD class10, 32 GB, SD adaptér,
o



max. cena za 1ks bez DPH 124,- Kč

Kód CPV 32341000-5 - 7 ks mikrofon
o funkce potlačení hluku,
o 3,5 mm jack a USB adaptér,
o stojánek,
o kabel 1,5 m

o


max. cena za 1ks bez DPH 397,- Kč

Kód CPV 31224400-6 - 14 ks propojovacích USB kabelů, připojení dodaných zařízení notebooku
(telefony, kamera, fotoaparát, čtečka),
o



max. cena za 1ks bez DPH 4.959,- Kč

max. cena za 1ks bez DPH 240,- Kč

Kód CPV 42994230-1 - 1 ks laminovačka, formát A4/A3, folie 125 micronů, minimální rychlost 250
mm/minutu,
o

max. cena za 1ks bez DPH 1.653,- Kč



Kód CPV 30237450-8 - 15 ks čtečky e-knih, USB připojení, mikro SD, Mikro SDHC, mikro SDXC, SD,
SDHC, SDXC
o



max. cena za 1ks bez DPH 2.893,- Kč

Kód CPV 30141100-1 - 15 ks odolné kalkulačky bez grafického displeje,
o

max. cena za 1ks bez DPH 413,- Kč

Požadavky na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace
na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a důvodu
nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software.
Maximální hodnota zakázky: 399.169,- Kč bez DPH. Dodavatel je dále povinen dodržet maximální ceny u
jednotlivých uvedených položek, neboť tyto jsou dány metodickým pokynem PO VVV. V případě překročení
ceny za 1 ks jednotlivé položky bude toto považováno za nesplnění požadavků zadavatele.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

účastníci veřejné zakázky 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 a technických listů, pokud existují.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace
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 účastník předloží před zahájením detailní návrh termínů dodávek jednotlivého vybavení.
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci 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. Jeli tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie)
ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné
vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy
dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
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
účastníkem v rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být
podepsán oprávněným zástupcem účastníka. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové
smlouvy:
 doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat
znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

3) Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do dvou
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle prvního odstavce uveřejní
zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení dodávek je:
Ukončení dodávek je:

31. 07. 2017
11. 08. 2017

Místem plnění je:
Jednoty 1620
356 01 SOKOLOV

5) Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii
hodnocení a jejich váhami:
- nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH
Záruka na nové dodané vybavení bude poskytnuta v délce min. 60 měsíců. Opravy notebooku 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.

6) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázat:
základní způsobilost
- analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení formou
čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem,
profesní způsobilost
- analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 - 3 zákona a profesní
způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle části jedenácté,
hlavy II zákona, ne staršího než 3 měsíce.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v
rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části dvanácté zákona ne staršího než 1 rok. Tento
certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm uvedených údajů
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavateli) nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona.

Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii, v českém nebo
slovenském jazyce.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být z výběrového
řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat analogickým postupem, jako dle
zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.

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.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o
kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení,
dokončení a zprovoznění dodávky zboží dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je
tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.
Zadavatel nepřipouští, aby účastník ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv.
pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle
výše uvedeného odstavce a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne
dodatečně informace všem účastníkům zadávacího řízení.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem po dni odeslání Zadávací dokumentace zadavatelem.
Nabídky mohou účastníci doručit osobně denně od 07:00 do 14:00 hodin do sekretariátu/podatelny ISŠTE
Sokolov, p. o., 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 27. 6. 2017, do 09:50 hodin. V případě doručení
nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Včasné
doručení je rizikem účastníka.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 6. 2017 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 účastníků.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka a
zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit
jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno
provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:










krycí list nabídky (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace),
prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (v tomto oddílu nabídky bude použit formulář
„Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a česné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je
přílohou zadávací dokumentace),
prohlášení ke splnění kvalifikace (v tomto oddílu nabídky bude použit formulář „Čestné prohlášení
ke splnění kvalifikace“, který je přílohou zadávací dokumentace),
doklady prokazující profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence,
rekapitulace cen nabízeného vybavení (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace),
seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu dodávek, které budou zajišťovat,
případné další přílohy a doplnění nabídky, technické listy,
podepsaný návrh kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem účastníků.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky účastníka a
zřetelně označených „NABÍDKA – „Dodávka ICT Zůstaňte s námi po škole!“, neotevírat“.
Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

10) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku


Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované
akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy
předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. 2. seznam akcionářů,
3. 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Nepředložení těchto údajů, dokladů nebo vzorků je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

11) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:

oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě
se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele,

účastníci budou o výsledku zadávacího řízení informováni uveřejněním oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

nevracet účastníkům podané nabídky,

neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku,

součinnost vybraného účastníka při veřejnosprávní kontrole.

12) Základní údaje o zadavateli
Název
Zastoupený
Sídlo
IČO
Kontaktní osoba

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace
Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
49766929
Hana Dicsová, tel.: 352466171, 736514015, hana.dicsova@isste.cz

V Sokolově dne 23. 5. 2017

podepsal Mgr. Pavel Janus
Mgr. Pavel Janus Digitálně
Datum: 2017.06.07 08:34:26 +02'00'

…………………………
Mgr. Pavel Janus
ředitel ISŠTE Sokolov
Přílohy:
Formuláře:

Krycí list nabídky
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Rekapitulace cen
Vzorová podoba kupní smlouvy

