Výzva k podání nabídky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.3339
Interaktivitou ke vzdělání
Dodávka interaktivní techniky pro Základní školu a mateřskou
školu Albrechtice nad Orlicí
Dodávka HW, SW a dalšího vybavení dle specifikace
10. května 2013
Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí

Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a emailová
adresa):
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení
a ukončení příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

1. Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Mgr. Světluše Kratěnová, ředitelka školy
494 371 694
zs.ace@o2active.cz
75017105
Není plátce DPH
Mgr. Světluše Kratěnová, ředitelka školy
494 371 694
zs.ace@o2active.cz
Zahájení: 10. 5. 2013
Ukončení: 21. 5. 2013 ve 12:00 hod.
Předmětem zakázky je dodávka interaktivní techniky dle
Specifikace předmětu zakázky. Zboží bude dodáno nové se
zárukou minimálně 2 roky. Variantní řešení zakázky není
přípustné.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč

152 066,- Kč bez DPH
184 000,- Kč s DPH
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximálně
přípustná nabídková cena.
Žádný předmět dodávky nesmí mít pořizovací cenu včetně
instalace vyšší než 39 900 Kč.
Veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení
dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších
předpisů.
Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.5.2013 ve 12
hodin včetně – nabídky doručené po tomto termínu budou
vyřazeny a nebudou hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován 21.5.2013 a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům do
24.5.2013.
 Dodávka bude realizována nejpozději do 20 dnů ode dne
podpisu smlouvy.

Typ zakázky

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Místa dodání/převzetí nabídky:

Hodnotící kritéria:
Platební podmínky:

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné
podobě na adresu zadavatele:
Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí,
1.Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Celková nabídková cena vč. DPH (100 %)
Uchazeč v návrhu smlouvy nastaví splatnost plnění ze strany
zadavatele 21 dnů po kompletní dodávce zakázky (lhůta
započne den po podepsání akceptačního protokolu
zadavatelem).
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.






Požadavek na písemnou formu nabídky
(včetně požadavků na písemné zpracování
smlouvy dodavatelem):

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky a že nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
Kopie živnostenského oprávnění vztahující se
k předmětu zakázky (živnostenský list).

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení v souladu s ustanovením §53
ZVZ, odst. 1 písm. a) -i). Čestné prohlášení bude podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a nebude
starší 90 dní.
Výpisy (prostá kopie) nesmí být ke dni podání nabídky starší 90
kalendářních dnů
1. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude podána v
zalepené obálce opatřené razítkem nebo podpisem uchazeče
na uzávěru. Obálka bude označena textem „Dodávka
interaktivní techniky – NEOTVÍRAT“.
2. Součástí nabídky je čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt
předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto
výběrového řízení.
3. Uchazeč předloží řádně podepsaný návrh kupní smlouvy,
který respektuje všechny podmínky stanovené touto
dokumentací a pravidly OP VK uvedenými zejména v Příručce
pro příjemce. Všechny strany smlouvy budou očíslovány, v
souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací budou
obsahovat:






smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně
kvalitativně)
cena vč. DPH a uvedení samotného DPH
platební podmínky
servisní a instalační podmínky

i





doba a místo plnění
závazek splnění povinnosti poskytnutí dokladů
kontrolním orgánům (viz Další podmínky pro plnění...)
další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost
smlouvy

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv,
nejpozději však do uzavření smlouvy.
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
aby uchoval doklady související s plněním zakázky nejméně do
roku 2025 a umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena,
provést kontrolu těchto dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to rovněž do roku 2025.
V případě nutnosti instalace předmětů dodávky je tento
požadavek uveden v části Výzvy: Specifikace předmětu zakázky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s
předmětem plnění veřejné zakázky.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny ve
Specifikaci předmětu zakázky.

V Albrechticích nad Orlicí , 9. května 2013

…………………………………
Mgr. Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Specifikace předmětu zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.3339
Interaktivitou ke vzdělání
Dodávka interaktivní techniky pro Základní školu a mateřskou
školu Albrechtice nad Orlicí

Shrnutí zakázky
Interaktivní dotyková tabule včetně ozvučení a instalace
Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností
Notebook 15,6“ vč. OS a kancelářského software
Dokovací stanice pro notebook
Digitální fotoaparát vč. software pro úpravu fotografií
Multifunkční inkoustová tiskárna

2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks

Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální, zboží bude dodáno nové se zárukou minimálně
2 roky. Uchazeč uvede v nabídce konkrétní produkty tak, aby zadavatel mohl posoudit jejich soulad se
specifikací. Nesplnění těchto požadavků a parametrů povede k vyřazení nabídky. Na všechna PC/ notebooky je
požadován OS Windows 7 či novější, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tento OS vyškoleni a použití
jiného OS by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu nekompatibility s ostatním již provozovaným SW
a nutnosti proškolení zaměstnanců, což by mělo za následek další přídavné náklady.
Místem instalace je budova zadavatele na adrese 1. Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí.

Interaktivní dotyková tabule

2 ks

Poměr stran 4:3, rozměr aktivní plochy minimálně 165 x 120 cm, úhlopříčka min. 78", infračervená
technologie, ovládání perem nebo dotykem prstu, odolný povrch i pro popisování fixy. Požadované
příslušenství - 4 pera, teleskopické ukazovátko. Napájení a připojení USB, kabely součástí dodávky. Součástí
dodávky SW pro víceuživatelské prostředí a práci s libovolným obsahem - multilicence. Podporované OS
Windows. Multidotykové ovládání gesty ve Windows7. Součástí dodávky bude ozvučení externími
reproduktory na zdi místnosti, kabeláž pro připojení repro do PC (ukončena jack), instalace projektoru na držák
a jeho připojení přes HDMI do PC, zalištovaní veškeré kabeláže.

Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností

2 ks

Projektor korespondující s dodanou interaktivní tabulí, technologie LCD, svítivost min. 2700 ANSI lumen,
rozlišení min. XGA, krátká projekční vzdálenost, kontrast min. 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN,
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky min. 3000 hodin v normálním módu, reproduktor min. 10 W, menu v
češtině, záruka 3 roky na projektor i lampu.

Notebook 15,6“

2 ks

Procesor CPU Mark min 3 830 bodů (http://www.cpubenchmark.net/)
Display minimálně 15,6“ palců (širokoúhlý), LED, matný
Pevný disk min. 500 GB 7.2k RPM
RAM min. 4GB DDR3
Rozhraní: DisplayPort, USB 3.0, VGA, WiFi, Ethernet 1Gbps, Docking konektor, Bluetooth, DVDRW mechanika,
Webkamera 720p
Nainstalovaný OS Win 7 CZ Professional verze 64-bit nebo vyšší
Předinstalovaný kancelářský balík ve verzi standard 100 % kompatibilní se software používaným ve škole
(Windows 7 Professional, Microsoft Office 2010), musí obsahovat textový editor, tabulkový kalkulátor,
prezentační nástroj, emailový klient
Záruka min. 3 roky na místě

Dokovací stanice pro notebook

2 ks

Možnost zástavby do stolu vyučujícího
Napájecí zdroj 230V součástí stanice
Konektivita: 4 x USB 3.0 ( 1x trvale napájený), 1 x VGA port, 1 display port 1.2, 1 x DVI, 1 x paralelní port, 1 x
sériový port, 2 x PS/2 , 1 x RJ-45, port, 1x Sluchátka/reproduktory, 1x Line in, 1x Zámek proti krádeži
Kompatibilní s notebookem který je uveden v nabídce

Digitální fotoaparát vč. software pro úpravu fotografií

1 ks

Rozlišení min 16MPx, zoom min 30x optický, displej LCD min.7,5cm
plně automatický režim a motivové programy, HDMI výstup,
možnost natáčení videosekvencí ve Full HD, menu v češtině,
optická redukce vibrací, napájení tužkové baterie velikosti AA,
paměťové karty typu SD/SDHC/SDXC.
Sw umožňující zpracování fotografií v jednotlivých krocích, od jejich stažení přes organizaci až po pokročilé
úpravy, SW musí mít české prostředí a pracovat v prostředí Windows nejnovější verze.

Multifunkční inkoustová tiskárna

1 ks

Kombinace tiskárna, skener, kopírka, dělené inkoustové náplně s velkou kapacitou, spotřební materiál pouze
inkoust, ne cartridge, formát min A4, rozlišení min. 5760 dpi, rychlost tisku min. 33 str., rozhraní USB a WiFi,
startovací náplně na min. 4000 stran, ovladače v českém jazyce.

