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Preambule
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o zadávací
řízení dle zákona 137/2006 Sb.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU.
Dodavatel je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit zadavateli v písemné podobě. Podal-li
dodavatel žádost o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do

3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen
plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které
nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením §
60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení vyloučeny.
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1 Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Gymnázium

Josefa

Kainara,

Hlučín,

příspěvková organizace
IČ zadavatele:

47813091

Sídlo zadavatele:

Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

PhDr.Charlotta Grenarová, ředitelka školy

Kontaktní osoba:

Mgr. Andrea Cahelová

Telefon:

+420595041194

E-mail:

mail@ghlucin.cz

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem této zakázky je:

Dodávka neinvestičního charakteru v rozsahu:6 ks notebook, 1 ks PC včetně klávesnice, myši
a monitoru, 1 ks laserová tiskárna A4.
Další specifikace

1. Barevná laserová tiskárna A4 – počet kusů 1
Rozlišení minimálně 2400x600 dpi
Minimálně 12 stran za minutu při tisku černou barvou
Port USB 2.0 nebo 3.0
Zásobník na minimálně 100 listů
Paměť minimálně 128 MB
Čas do vytištění první stránky maximálně 15 sekund
Maximální vytížení: minimálně 20 000 stran A4 měsíčně
2. Notebook 15,6‘‘ – počet kusů 6
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PROCESOR: PassMark – min. 2200 bodů dle testu CPU Mark
(www.cpubenchmark.net) ze dne 22. 8. 2013
Rozhraní pevného disku SATA
Kapacita pevného disku minimálně 500 GB
Led podsvícení display
Síťová karta
Grafická karta
Optická mechanika DVD ± RW
Numerická klávesnice, Touchpad, Wi-fi bezdrátová síťová karta 802.11b/g/n
Reproduktory, kamera
Výdrž baterie minimálně 3 h
Hmotnost maximálně 3,5kg
Čtečka paměťových karet, výstup pro sluchátka a mikrofon
Minimálně: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xHDMI výstup, 1xVGA výstup pro monitor
Napájecí kabel, brašna
Operační systém Windows 8 z důvodů kompatibility
3. PC sestava včetně monitoru – počet kusů 1
Provedení skříně Minitower
PROCESOR: PassMark – min. 2300 bodů dle testu CPU Mark
(www.cpubenchmark.net) ze dne 22. 8. 2013
Rozhraní pevného disku SATA
Kapacita pevného disku minimálně 500 GB
Síťová karta
Integrovaná grafická a zvuková karta
Optická mechanika DVD ± RW
Čtečka paměťových karet, výstup pro sluchátka a mikrofon
Minimálně: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xDVI
USB klávesnice a optická myš
Operační systém Windows 7 Professional z důvodů kompatibility
LCD monitor 22‘‘ - LED podsvícení, doba odezvy minimálně 5 ms, výškově
nastavitelný podstavec, možnost naklápění a otáčení s monitorem, port DVI, DVI,
napájecí
Dodání zboží (doprava) a software bude zahrnuto v nabídkové ceně.
Součástí dodávky bude také kompletní technická specifikace dodaných produktů.
Nesmí se jednat o repasované zboží.

5

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je70 246Kč bez DPH (85700 Kč vč. DPH)

Předpokládaná cena se skládá: tiskárna 3 600 Kč včetně DPH, PC sestava včetně monitoru
16 800 Kč včetně DPH, 6 x Notebook včetně brašny 10 800 Kč včetně DPH, tj. 64 800 Kč
včetně DPH

2.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008
CPV
30213100-6

Přenosné počítače

30232110-8

Laserové tiskárny
Balíky programů a informační

48000000-8
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systémy

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizace zakázky:

září 2013

Místo plnění:

Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7

Prohlídka místa plnění:

Vzhledem k předmětu zakázky není nutná a konat se nebude
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Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky
uchazečů, které splní všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a ZVZ, a které
postoupí k hodnocení nabídek, budou hodnoceny (seřazeny) podle výše celkové nabídkové
ceny bez DPH. Dalším kritériem je termín dodání dodávky do konce září 2013.
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5

Kvalifikační předpoklady

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů,

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladůsmlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle § 51 odst.7 zákona o veřejných
zakázkách, přičemž musí předložit požadované doklady v českém jazyce (úředně ověřený překlad).
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy
v originálu, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii.
Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě
stanovené zadavatelem pro podání nabídky.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele
se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a
jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.
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5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným
prohlášením, jehož vzor je přílohou tohoto dokumentu.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit:


živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku - obsahující předmět
podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky,

dále uchazeč rovněž předloží


výpis z obchodního rejstříkuči jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních
předpisů.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnůa musí být dodán v úředně ověřené
kopii nebo prosté kopii.

5.3 Důsledek nesplnění kvalifikace
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení zadavatel uchazeči oznámí.

6 Další požadavky zadavatele
Uchazeč je povinen předložit:


čestné prohlášení uchazeče - že subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě
nebo zadání předmětného výběrového řízení.
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7 Obchodní podmínky
7.1 Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky
zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu
smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek
také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být
důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

7.2 Termín realizace/dodání
Dodávka proběhne na základě písemné výzvy zadavatele (konkrétní termín závisí na čerpání
prostředků z dotací EU) pravděpodobně v termínu: září 2013.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby
a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na
účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

7.3 Záruční lhůta
Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných údajů do
návrhu smlouvy. Zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 24 měsíců, pokud není ve
specifikaci předmětu veřejné zakázky podle bodu 2.1 tohoto dokumentu uvedeno jinak.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu zakázky.
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7.4 Finanční kontrola
V návrhu smlouvy bude uvedeno, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je
uchazeč povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.5 Způsob zpracování nabídkové ceny
•

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně
všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné
k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

•

Uchazeč předloží jako přílohu nabídky detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek,
uvedených v předmětu plnění. (U každé položky uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH, vyčíslí
DPH a dále uvede cenu vč. DPH).

•

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním
předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková
cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

8 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování
nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná
se pouze o doporučení zadavatele)
8.1 Způsob

a

forma

zpracování

nabídky

a

dokladů

k prokázání

kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v jednom
originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů
k prokázání splnění kvalifikace.
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Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak,
aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly
uvést v omyl.

8.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů
k prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
a) krycí list nabídky (zadavatel – základní údaje, uchazeč, nabídková cena)
b) identifikační údaje o uchazeči
c) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení
d) výpis z obchodního rejstříku
e) oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina)
f)

čestné prohlášení uchazeče že subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo
zadání předmětného výběrového řízení

g) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadavatele
h) přílohy návrhu smlouvy (vlastní nabídka, technické parametry, detailní rozpočet aj.)
Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.

9 Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním na adresu Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7(kancelář ředitele školy),
nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 9. 9.2013 do 10:00 hod.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce
(balíku), která bude obsahovat svazek nabídky. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s
podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
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NEOTVÍRAT „DODÁVKA NOTEBOOKŮ, POČÍTAČE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

10 Místo a datum otevírání obálek
Dne 9. 9.2013 ve 10:30 hod na adrese Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7.

11 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 30. 9. 2013. Všichni uchazeči jsou do okamžiku
uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

12 Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

13 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit.

14 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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15 Přílohy
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

V Hlučíně dne 27.8.2013

........................................................................
PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy
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Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení
Jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka notebooků, počítače a
jejich příslušenství“ tímto čestně prohlašuji, že jsem uchazečem, který dle § 53 odst. 1 písm. a) až
k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách splňuje základní kvalifikační předpoklad, tj.:
a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,
c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)
není v likvidaci,
f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
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i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
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