Výzva k podání nabídky
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek
Kontaktní osoba
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3

Termín plnění zakázky

042/2011
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.03/01.0024
Další vzdělávání pro Vás
Nákup výpočetní a související techniky včetně software a
dopravy
dodávka
28.3.2011
Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín
Mgr. Petr Pagáč, tel.: 577 573 101, e-mail:
Petr.Pagac@spspzlin.cz
144 50 500
CZ144 50 500
8.4.2011 12:00 hod., nabídky doručené po tomto termínu
budou z výběrového řízení vyloučeny.
Ing.Radomil Hanulík, tel. 605 053 142, 577 210 215
e-mail: Radomil.Hanulik@spspzlin.cz
V rámci projektu bude realizován nákup 12 ks kompletů
počítačů, 18 notebooků, včetně software (antiviru,
kancelářský balík) 1 ks barevná tiskárna, 1 ks ČB tiskárna,
1 ks digitální fotoaparát, 1 ks dataprojektor,
viz přesná specifikace předmětu zakázky níže.
Požadujeme dodání podrobné specifikace u každé položky
zakázky ze strany uchazeče.
939 583,- ( s DPH 1 127 500,-)
Jedná se o zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
zakázka se dále řídí pravidly Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dostupných na
www.msmt.cz).
V případě rozhodnutí o přidělení zakázky bude předmět
zakázky dodán do 10 dnů po podpisu smlouvy mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předpokládané
datum plnění je v druhé polovině měsíce dubna 2011.

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
3
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
2

Platné od 27.4.2009
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Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Platné od 27.4.2009

SPŠ polytechnická-COP Zlín, Nad Ovčírnou 2528,
760 01 Zlín
- Nabídková cena za stanovenou jakost 80 %
- Záruka nejvyšší možné záruční doby (v měsících)
10 %
- Servis- nejrychlejší servisní podpora (bezplatná)
s realizací opravy (uvedeno v hodinách) 10 %
Bude provedeno pomocí přepočtových vzorců,
- u nabídkové ceny za stanovenou jakost: nejnižší cena
dělená cenou hodnocené nabídky x váha vyjádřená v %,
- u záruky: doba nabízené záruky dělená nejdelší dobou
záruky x váha vyjádřená v %,
- u servisu: nejrychlejší podpora dělená nabídnutou
podporou x váha vyjádřená v %.
 čestné prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč
splňuje základní kvalifikační předpoklady, které jsou
uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Uchazeč může využít vzoru čestného
prohlášení, jež je přílohou č. 1 výzvy.
 výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v §
54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů. Doklad prokazující
kvalifikaci nesmí být ke dni podání nabídky starší 90
dnů. (možno předložit kopii, originál nebo ověřenou kopii
předloží vítězný dodavatel před podpisem smlouvy).
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavatelem podána v písemné formě
v jazyce českém. Bude uvedena cena zakázky bez DPH,
samotné DPH a včetně DPH. Požadavek na písemnou
formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude vložena ve zvláštní zapečetěné (zalepené)
obálce proti otevření s uvedenými údaji zakázky (číslo a
název), názvu projektu a kompletním údajem uchazeče
s nadpisem Neotvírat.
Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Zadavatel si
vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy o dodávce s
uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvhodnější.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností uchovávat nejméně do roku
2025 doklady související s plněním této zakázky a
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Další podmínky pro plnění
zakázky:

Specifikace předmětu
zakázky

povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
těchto dokladů.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Podrobnější specifikaci a další podmínky pro plnění
zakázky viz specifikace předmětu zakázky níže. Další
informace je možno získat na e-mailové adrese:
Radomil.Hanulik@spspzlin.cz do data lhůty podávání
nabídek. Tyto případné informace budou zaslány i ostatním
účastníkům VŘ.
12 ks PC vč OS a Monitorem 22“ :
Minimální požadavky:
Procesor
Operační
paměť
Pevný disk
Mechaniky
Grafika
Case
Síťová karta
Zvuk
Porty
Sloty
Operační
systém
Ostatní
Monitor
Záruka

Platné od 27.4.2009

4 jádrový procesor
8 GB DDR3
1000 GB (1TB) (7200 ot./min)
nebo 2x500GB (systém,data)
DVD +-RW , čtečka
paměťových karet
Externí grafická karta 2 GB
RAM 2x digitální výstup obrazu
Minitower - celkem 3 pozice pro
mechaniky ( 2 x 5,25" + 1 x 3,5"
)
10/100/1000 Mb/s
Čelní audio vstup a výstup
Min.6 x USB 2.0 (2x zepředu
USB, 1x PS/2, 1x RJ-45, 2 x USB
3.0
2 x volný slot PCI + 1x PCI
Express x16 + PCI Express x1
Operační systém kompatibilní se
sítí Windows, s možností
downgrade
Klávesnice a myš
22“ LCD, LED podsvícení, DSUB,DVI
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy
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18 ks Notebooků v minimální konfiguraci :
Procesor
Operační
paměť
Pevný disk
DVD
mechanika
Grafika
Síťová karta
Zvuk
Porty
Komunikace
Operační
systém
Baterie
Monitor
Ostatní
Záruka

Min. 2 jádrový procesor (
virtuálně 4 jádrový)
Min. 3 GB DDR3
320 GB (7200 ot./min)
DVD +-RW
Externí grafická karta min.512
MB RAM
10/100/1000 Mb/s
1x zabudovaný reproduktor +
audio výstup a výstup
2 x USB 2.0 , 2x USB 3.0 ,
HDMI , 1394a , express card, esata
2MPx kamera, Bluetooth 2.0 ,
Wifi b/g/n
Operační systém kompatibilní se
sítí Windows, s možností
downgrade
Výdrž 4hod
15,6“ LCD, LED podsvícení,
matný
Brašna + myš
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy

Barevná laserová multifunkční tiskárna –Tisk/sken/fax:
Vytíženost
Barevný tisk
Rozlišení tisku
Rozlišení
skenovani
Rozhraní
Kopírování
Ostatní
Záruka

Platné od 27.4.2009

40 000stran
Min. 20 stránek/min
600dpi
Vylepšené až 19200dpi
RJ45, USB 2.0
20str/min., 600DPI
Fax, velký zásobník, automatický
podavač dokumentů
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy
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Tiskárna ČB multifunkční – Tisk,sken,fax:
Vytíženost
Černobílý tisk
Rozlišení tisku
Rozlišení
skenovani
Rozhraní
Kopírování
Ostatní
Záruka

8 000stran
Min. 20 stránek/min
600dpi
19200dpi
RJ45, USB 2.0
20str/min., 600DPI
Fax, velký zásobník, automatický
podavač dokumentů
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy

Dataprojektor :
Specifikace

Rozhraní

Záruka

interaktivní Full HD
dataprojektor, Podporovaná
rozlišení od VGA (640 x 480) do
WUXGA (1900 x 1200)
PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x
1 A/V: HDMI v1.3 x 2
Component Video: RCA x 3 SVideo: Mini Din 4 pin x 1
Composite Video: RCA x 1
LAN: RJ45 x 1 Audio: Audio
L/R: RCA x 2 Stereo Mini Jack x
1
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy

Digitální fotoaparát:
Rozlišení
Zoom
Snímač
Ostatní
Příslušenství
Záruka

Platné od 27.4.2009

12,1 MPx
12x optický
CCD
Blesk, automatické zaostřování,,
LCD display 3“, režimy focení,
natáčení videa
Pouzdro, karta SDHC 8GB Class
10
Nejvyšší možná záruka
Rychlost opravy
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Ostatní
Antivirový
program
Kancelářský
software

30 ks pro OS dodaný s PC a NB
S tabulkovým editorem, textovým a
prezentačním editorem
kompatibilní sw sítí Windows –
30ks pro dodané PC a NB

Poznámka:
Nakoupené zboží bude sloužit k dalšímu vzdělávání
dospělých.

28. 3. 2011

…………………………………
Mgr. Petr Pagáč
ředitel školy

Platné od 27.4.2009
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