Základní škola Jílové, okres Děčín
příspěvková organizace
407 01 Jílové, Školní ul. 287

tel.: 739 434 221

email: zsjilovedc@zsjilovedc.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
(dále i „zákon“), o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu se Směrnicí č. 1/2017
města Jílové a Městského úřadu Jílové - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na realizaci akce „ICT vybavení pro Základní školu Jílové, okres Děčín, Školní 287,
příspěvková organizace, určená pro projekt „Šablony II pro ZŠ Jílové“ v rámci
projektu OP VVV – OP VVV – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010886“ vyhlášená formou
otevřeného řízení.
Základní škola Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Markétou
Kácovou, ředitelkou školy, vyhlašuje otevřené výběrové řízení na realizaci akce: „ICT
vybavení pro Základní školu Jílové, okres Děčín, Školní 287, příspěvková organizace,
určené pro projekt Šablony II pro ZŠ Jílové – OP VVV –
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010886“
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Zastoupená:
Kontaktní osoba zadavatele:
telefon:
e-mail:

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace
Školní 287, 407 01 Jílové
72744090
neplátce
Mgr. Markétou Kácovou, ředitelkou školy
Ing. et Mgr. Milan Vokatý, zástupce ředitele
+420 775 380 111
zastupce@zsjilovedc.cz
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku:
 30 ks tabletů
 Microsoft Office pro 30 ks tabletů
 antivirový program
 konfigurace
Požadovaná technická specifikace:

Tablet

Operační systém: 64bitový profesionální operační
systém, aktuální CZ verze nabízená výrobcem.
Kompatibilní se stávajícím
počítačovým prostředím školy.
Úhlopříčka displeje: 11,6“ IPS Full HD, multi
dotykový
Procesor: x86-64 kompatibilní, čtyř jádrový,
PassMark CPU Mark min. 2410 (1110 single
thread) dle www.cpubenchmark.net, max. TDP
6W
Pevný disk: min. 120 GB SSD
Paměť: min. 4 GB, DDR3
Čtečka karet: SD karty
Dotykové pero
Konektivita: min. Intel 802.11ac + min. BT 4.0;
minimálně USB3.0, HDMI
Periferie: konvertibilní zařízení včetně
voděodolné klávesnice
Baterie: minimálně 4 článková baterie
Váha: maximálně 1,6 kg
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Office

Microsoft Office ne starší než verze 2010 Standard,
školní licence

30 ks

Antivirus

Síťová licence pro min. 30 uživatelů, na min. 24
měsíců (Anti-Virus, Anti-Malware, Anti-Spyware)

1x

Konfigurace

Zapojení všech zařízení do stávající školní datové
sítě, konfigurace pro komunikaci se serverem.

1x

HW musí být nový, nepoužitý a každý druh v jednotlivé skupině musí být vždy od jednoho
výrobce. Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby minimálně 24 měsíců na HW. Délku
záruční lhůty navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních měsících. Záruční doba začíná
běžet převzetím kompletní dodávky – datum bude uveden v protokolu o předání a převzetí
díla.
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Zahájení dodávky do 10 kalendářních dnů od data účinnosti smluvního vztahu.
Doba realizace (tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků a předané písemně protokolárně
zadavateli v místě jeho sídla) je 5 dnů od termínu zahájení dodávky.
Místo plnění zakázky: v budově Základní školy Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace,
Školní 287, 407 01 Jílové.
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3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI:
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Splněním kvalifikace se rozumí:
3.1.
Základní způsobilost
Uchazeč splní základní způsobilost, pokud prokáže splnění podmínek stanovených v
ustanovení § 74 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. Splnění kvalifikace uchazeč prokazuje předložením čestného
prohlášení, které je Přílohou číslo 3 této zadávací dokumentace.
3.2.
Profesní způsobilost
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
• kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je
vyhotovena kopie, nesmí být starší 3 měsíce ke dni podání nabídky,
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění – uchazeč doloží kopii tohoto dokladu.
3.3. Technická kvalifikace
Zhotovitel prokáže technickou kvalifikaci doložením seznamu nejméně dvou zakázek
obdobného charakteru (dodávka ICT pro vzdělávací zařízení nebo subjekty veřejné správy)
realizovaných za maximálně poslední 3 roky (roky 2016, 2017 a 2018).
U každé referenční zakázky bude minimálně uvedeno:
•
název referenční zakázky
•
adresa dodání referenční zakázky
•
hodnota referenční zakázky bez DPH
•
termín realizace referenční zakázky
•
jednoduchý popis referenční zakázky
•
aktuální kontakt na objednatele uvedené referenční zakázky
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4. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Součástí nabídky uchazeče bude závazný návrh kupní smlouvy, který je součástí zadávací
dokumentace, a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč doplní
do návrhu text pouze do žlutě podbarvených polí.
Uchazeč není oprávněn zahrnout do návrhu kupní smlouvy ustanovení, které by měnilo
význam obsahových náležitostí, nebo které by ve svých důsledcích vedlo ke zhoršení
právního postavení zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout návrh pojistné smlouvy a vést o jeho obsahu další
jednání s uchazečem.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel uhradí cenu dodávky na základě faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn
vystavit až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad.
Splatnost faktury 21 dní od doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.
6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz nabídkový list. Ceny
budou uvedeny v Kč.
Cena dodávky v sobě bude zahrnovat veškeré náklady (např. doprava, instalace operačního
systému a připojení do datové sítě aj.).
Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí:
- veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně
k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky.
Nabídková cena vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídku.
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Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít
vliv na stanovení konečné ceny.
7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:
- krycí list
- čestné prohlášení
- návrh kupní smlouvy.
8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, předložena v jednom vyhotovení (originál),
v uzavřené obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: „NEOTEVÍRAT –
veřejná zakázka malého rozsahu ICT vybavení pro Základní školu Jílové, okres Děčín,
Školní 287, příspěvková organizace, určená pro projekt Šablony II pro ZŠ Jílové – OP
VVV – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010886“
Veškeré části Nabídky spolu budou spojením tvořit jeden celek
Nabídku lze zaslat doporučeně poštou nebo jinou kurýrní službou na adresu zřizovatele:
Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové,
nebo osobně v budově Městského úřadu Jílové, podatelna, na shodné adrese.
Úřední hodiny podatelny:
 pondělí a středa v době od 7,30 do 17,00 hodin.
 úterý v době od 7,30 do 15,00 hodin.
 čtvrtek v době od 7,30 do 14,00 hodin
 pátek v době od 7,30 do 13,00 hod.
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta
pro předložení nabídky končí dne 28. 02. 2019 v 10:00 hod.
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9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:
1. vyplněný krycí list podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče
2. rozpis nabídkové ceny (položkový rozpočet) zpracovaný dle bodu 1 tohoto zadání
3. technická specifikace nabízených modelů, včetně typových označení jednotlivých
součástí
4. čestné prohlášení o splnění všech požadovaných technických parametrů zařízení
specifikovaných v předmětu zakázky
5. čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami této zadávací
dokumentace
6. Návrh kupní smlouvy
7. doklady ke kvalifikačním předpokladům
Při nedoložení jakéhokoliv z těchto požadavků může být nabídka vyloučena z výběrového
řízení.
Obsah nabídky bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů!!

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti:
•

Celková nabídková cena bez DPH (Kč)

Zadavatel bude hodnotit nabídky tak, že jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s
nejnižší cenou.
V případě shodné nabídkové ceny je na vyšší místo umístěna nabídka podaná v čase dříve.
11. PRÁVA ZADAVATELE:
 Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky, nejpozději však
3 dny před termínem odevzdání nabídek.
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 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni minimálně 30 kalendářních dnů ode dne
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a
neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního
vztahu nebude druhou stranou sankcionováno.
 Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací
před uzavřením smluvního vztahu.
 Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
Uchazeč se svou účastí ve výběrovém řízení zavazuje, že v případě, že zvítězí, umožní
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až po dobu 10 let po skončení plnění
zakázky. Lhůta začíná běžet 1. ledna roku následujícího po uzavření smluvního vztahu.
12. ODPOVĚDNÁ OSOBA:
V případě potřeby kontaktujte odpovědnou osobu:
Jméno, příjmení:
Mgr. Markéta Kácová
Organizace:
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace,
Školní 287, 407 01 Jílové
Digitálně podepsal Markéta Kácová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-72744090,
Tel.:
739 434 221
o=Základní škola Jílové, okres Děčín,
příspěvková organizace [IČ 72744090],
E-mail:
zsjilovedc@zsjilovedc.cz
ou=04001, cn=Markéta Kácová,

Markéta
Kácová

sn=Kácová, givenName=Markéta,
serialNumber=P554997
Datum: 2019.02.08 11:50:57 +01'00'

Mgr. Markéta Kácová
ředitelka školy
Přílohy: Krycí list
Čestné prohlášení
Kupní smlouva
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