Výzva k podání nabídek
(nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb)

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
A: CZ.1.07/1.4.00 /21.3165
B: CZ.1.07/1.1.22/01.0010
Název projektu:
A: Cesta ke kvalitě.
B: Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání
v technických oborech a řemeslech – Od řemesla
k řemeslu.
Název zakázky:
Dodávka HW, SW, výukové a prezenční techniky.
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

dodávka

Datum vyhlášení zakázky:
únor 2012
Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola,
Frýdlant, okres Liberec

Sídlo zadavatele:
Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa)

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy
Tel - 482 312 197
zakladni-skola@volny.cz

IČ zadavatele:
63154617
DIČ zadavatele:
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Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

PaedDr. Věra Lindnerová, zástupce ředitelky školy
Tel- 482 312 045
veralin@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu, vč.
času)

zahájení příjmu nabídek: 8. 2. 2012, od 10.00 hod.
ukončení příjmu nabídek: 24. 2. 2012, do 13.00 hod.

Popis předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění
dodávky HW, SW, výukové a prezenční techniky určené
pro realizaci klíčových aktivit projektů a to včetně
příslušenství.
Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky také montáž
výukové a prezenční techniky, dopravu do místa plnění
a proškolení obsluhy s technikou a příslušenstvím.
Dále je požadován metodický program školení výuky
s interaktivní tabulí.
Požadujeme pouze nové počítače, nikoliv repasované.
Požadujeme interaktivní techniku a software zcela
kompatibilní s již používanou technikou, protože je
nasazena v osmi učebnách a disponujeme již velkým
množstvím výukových materiálů pro interaktivní výuku.
Místo plnění zakázky
ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:

1 846 023,- Kč bez DPH (2 215 228,- Kč včetně DPH)
je maximální a nepřekročitelná, z toho pro projekt A
1 734 890,- Kč bez DPH (2 081 868,- Kč včetně DPH)
a pro projekt B 111 133,- Kč bez DPH (133 360,- Kč
včetně DPH)

Typ zakázky2
Veřejná zakázka malého rozsahu. Tato veřejná zakázka
na dodávky se neřídí podle § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
1
2

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Dodávka techniky a SW bude realizována do 30 pracovních
dnů od podepsání smlouvy s vybraným uchazečem.
Realizace školení se uskuteční do osmi měsíců
od podepsání smlouvy.
Písemnou nabídku lze podat osobně nebo doporučeně
poštou v obálce označené
Veřejná zakázka „Dodávka HW, SW, výukové
a prezenční techniky.“ NEOTVÍRAT
na adresu:
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Purkyňova 510, 46401 Frýdlant
k rukám PaedDr. Věry Lindnerové, zástupce ředitele školy.

Hodnotící kritéria:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle
ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona, ekonomická
výhodnost nabídky. Každá nabídka bude bodově
ohodnocena v rozmezí 0 – 100 bodů. Jako nejvýhodnější
nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této
specifikaci.
Nabídková cena 80% (za toto kritérium lze získat max. 80
bodů)
Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč.
Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Bodové
ohodnocení bude přiděleno podle vzorce
počet bodů = 80 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče
Školení 10% (za toto kritérium lze získat max. 10 bodů)
Hodnotí se:
 rozsah a kvalita nabídnutého rozvojového programu
školení – 1 bod
 rozsah navazujících školení 1 bod
 cena školení 3 body
 odbornost a počet lektorů 1 bod
 poskytnutí metodických materiálů – 2 body
 množství proškolených osob v použití interaktivní
tabule - 2 body
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10 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější,
ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně
k nejvýhodnější nabídce.
Záruční a servisní podmínky 10% (za toto kritérium lze
získat max. 10 bodů)
Hodnotí se:
záruka na dodání díla činí 5 let u technických komponent
(HW a SW) a 3 roky bude garantován pozáruční servis
10 bodů obdrží nabídka posouzená jako splňující
požadavek.
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace3:

a) základní kvalifikační předpoklady
(analogicky podle §53 zák. 137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů)
 Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, 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 České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele a nebyla mu v posledních třech letech
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
b) profesní kvalifikační předpoklady
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání
nabídky starší než 90 kalendářních dní. Originál či
ověřenou kopii dodá vybraný uchazeč nejpozději při
podpisu smlouvy.

3

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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c) technické kvalifikační předpoklady dle § 56
zákona
- seznam min. 3 významných dodávek realizovaných
dodavatelem o finančním objemu min. 1,0 mil. Kč bez
DPH každá, poskytnutých dodavatelem v posledních třech
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou
tohoto seznamu musí být
- doložení ověřené kopie certifikátů ČSN EN ISO nebo
rovnocenných certifikátů
- doložení certifikátů akreditace školení a certifikátu
akreditace lektora školení.
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.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude zpracována písemnou formou v českém
jazyce a musí obsahovat:
Vyplněný Krycí list nabídky, který bude obsahovat
- Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, DIČ,
statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon,
webové stránky.
- Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry
a nabízená záruka).
- Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně
za každou položku zvlášť a celková cena.
Náležitosti nabídkové ceny
 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky, včetně dopravy.
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Platební podmínky
 Zálohy zadavatel neposkytuje. Fakturace bude
provedena na základě faktur po předání předmětu
zakázky a podpisu předávacích protokolů.
Fakturace bude rozdělena tak, aby splatnost
doplatku kupní ceny nastala, až kupující obdrží
2. zálohu projektu OPVK oblast podpory 1.4.
Požadavky na zpracování nabídky
 Nabídka bude zpracována dle formálních,
technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených ve výzvě k podání nabídky. Nabídka
i veškeré další doklady musí být předloženy
v českém jazyce.
 Nabídka musí být datována, na krycím listu
podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč
používá razítko) uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu
uchazeče v souladu se způsobem podepisování
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku,
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu.
V takovém případě doloží uchazeč v nabídce
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Návrh kupní smlouvy
 Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy, který
musí akceptovat veškeré požadavky stanovené
zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky
věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré
podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné
zakázky ve své nabídce. Případná ustanovení
smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí
být v rozporu s tímto návrhem „Kupní smlouvy“
a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu
„Kupní smlouvy“ uvedené.
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 musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným
v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není
předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového
uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

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).
Výdaje spojené s podáním nabídky
 Uchazeč je povinen složit na účet zadavatele ZŠ,
ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec
(č. ú. 27639461/0100, Komerční banka) kauci
ve výši 30 000,- Kč, která bude vrácen
po vyhodnocení nabídek
 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení.
 Uchazeči nesou veškeré náklady spojené
s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel
v žádném případě neponese za takové náklady
zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek
zadávacího řízení.
 Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči
vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění,
inspekcemi či jakoukoli další činností související
s podáním nabídky.
Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení obsahu
nabídky.
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 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení
bez udání důvodu.
 Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem
v jeho nabídce.
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o vybraném
návrhu smlouvy v rámci zveřejněných podmínek
tohoto zadávacího řízení.
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je
důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení
a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím
řízení.
Ve Frýdlantě 8. února 2012

Mgr. Věra Dunajčíková
…………………………………
ředitelka školy
*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Krycí list.
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