
 

.j. 0323/2012 

Výzva k podání nabídek 

(pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) 

Název programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost 
Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 
Název projektu: Inovace ve výuce 
Název zakázky: Dodávka sw a hw vybavení pro „šablony“ 

edm t zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 29. 03. 2012 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, 
Resslova 2 

Sídlo zadavatele:  Resslova 1579/2, 372 11  eské Bud jovice 
Osoba oprávn ná jednat 
jménem zadavatele, v . 
kontaktních údaj  (telefon a 
emailová adresa) 

RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu 

 zadavatele: 600 76 089 
DI  zadavatele: CZ60076089 (nejsme plátci DPH) 
Kontaktní osoba zadavatele, v . 
kontaktních údaj  (telefon a 
emailová adresa): 

RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu 

Lh ta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukon ení 

íjmu, v . asu) 

od 2. 4. 2012 8:00 hod. 
do 16. 4. 2012 12:00 hod.  

Popis p edm tu zakázky: PC (bez monitor ) 
kancelá ský sw 

edpokládaná hodnota 
zakázky v K 1: 

980 000 K  bez DPH 
(1 176 000 K  v . DPH) 

Typ zakázky2 zakázka malého rozsahu 
Lh ta dodání (zpracování 
zakázky)/ asový harmonogram 
pln ní/ doba trvání zakázky 

do 14 dní po uzav ení smlouvy 
St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, 
Resslova 2 

                                                             

1 Uve te hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Uve te, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu. 



 

Místa dodání/p evzetí nabídky: St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, 
Resslova 2 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena – 80 % 
 Technické parametry – 20 % 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze e: 

Uchaze  ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve v ci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky (v etn  požadavk  na 
písemné zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné form . 
Požadavek na písemnou formu je považován za spln ný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávn nou 
jednat jménem uchaze e.  

Požadavek na zpracování 
nabídky a zp sob zpracování 
nabídkové ceny 

viz Zadávací dokumentace 

Povinnost uchovávat doklady 
a umožnit kontrolu: 

Ve smlouv  uzavírané s vybraným dodavatelem bude 
dodavatel zavázán povinnosti umožnit osobám oprávn ným 
k výkonu kontroly projektu, z n hož je zakázka hrazena, 
provést kontrolu doklad  souvisejících s pln ním zakázky, 
a to po dobu danou právními p edpisy R k jejich archivaci 
(zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví a zákon . 235/2004 Sb., 
o dani z p idané hodnoty). 

Další podmínky pro pln ní 
zakázky:* 

Zadávací ízení se ídí P íru kou pro p íjemce o finan ní 
podporu z OP VK (verze 5, ú inná od 6. 9. 2011) 

Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Zadávací dokumentace je uvedena v p íloze 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací ízení p ed jeho ukon ením zrušit. 
*nepovinný údaj 

Podrobná specifikace údaj  uvedených ve výzv  nebo další podmínky pro pln ní zakázky jsou 
uvedeny také v zadávací dokumentaci v p íloze 
 
 

 

 RNDr. Vladimír Kostka 
 editel 
 



 

íloha 

Zadávací dokumentace 
 
 

Název zakázky: 
Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro „šablony“ 

 
 

Název projektu: 
Inovace ve výuce 

 
Registra ní íslo projektu: 
CZ.1.07/1.5.00/34.0029 

 
 
 
 
 
 
Výb rové ízení není ízením podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, a není jím 
zadávána ve ejná zakázka ve smyslu uvedeného zákona. 
 
Podmínky výb rového ízení jsou stanoveny v souladu s P íru kou pro p íjemce OP VK, verze 5, 

inná od 6. 9. 2011.  
 
Tato zadávací dokumentace navazuje na Výzvu k podání nabídky. 
 
Obsah 
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1 Identifika ní údaje zadavatele 
 
Název zakázky Dodávka sw a hw vybavení pro „šablony“ 
Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029 
Název programu Opera ní program Vzd lávání pro 

konkurenceschopnost 
Datum vyhlášení zakázky 29. 03. 2012 
Název a sídlo zadavatele St ední pr myslová škola stavební, eské 

Bud jovice, Resslova 2, 
Resslova 1579/2, 372 11 eské Bud jovice 

 zadavatele 600 76 089 
DI  zadavatele CZ600 76 089 
Lh ta pro podání nabídek od 2. 4. 2012 8:00 hod. 

do 16. 4. 2012 12:00 hod. 
Místo pro podání nabídek St ední pr myslová škola stavební, eské 

Bud jovice, Resslova 2, 
Resslova 1579/2, 372 11 eské Bud jovice 

edpokládaná hodnota zakázky v K  980 000 K  bez DPH  
1 176 000 K  v . DPH 

Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu 

Kontaktní osoba zadavatele ve v ci zakázky RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu 

 
 
 
2 Specifikace p edm tu zakázky a asového pln ní  
 
a. Specifikace p edm tu zakázky 
 

edm tem zakázky je nákup výpo etní techniky a softwaru dle níže uvedené specifikace: 
a) PC – 72 ks bez monitor , s minimálními technickými parametry: 

CPU, pam , samostatná grafická karta s pam tí, HDD, optická mechanika, sí ová karta, 
klávesnice, myš, v . opera ního systému kompatibilního se stávajícím vybavením školy (MS 
Windows 7 profi). 
Požadujeme takovou hw konfiguraci, aby bez problém  mohl pracovat používaný grafický 
sw (AutoCad, ArchiCAD, Revit, Nemetschek) v posledních verzích s perspektivou 3 let bez 
nárok  na upgrade hw. 



 

b) kancelá ský SW pro školní PC – 150 školních licencí poslední verze kompatibilní 
se stávajícím vybavením školy v poslední dostupné verzi (MS Office) . 

 
b. Specifikace asového pln ní zakázky 
 
Poptávané vybavení bude dodáno do 14 dn  od podpisu smlouvy o dodání za ízení. 
 
3 Zpracování nabídkové ceny 
 
Cena zakázky musí být uvedena v K  bez DPH, vy íslena ástka DPH a cena v etn  DPH. Každý 
uchaze  m že p edložit pouze jednu nabídku jako komplexní nabídku dle specifikace p edm tu 
zakázky. 
Cena zahrnuje: 
- Požadovaný HW 
- Požadovaný SW 
- Montáž a dopravu 
- Servisní podporu 
 
 
4 Požadavky na dodavatele  
 
Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad  prokáže dodavatel, který p edloží tyto listinné 
doklady v originále nebo v ú edn  ov ené kopii: 

- výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejst íku nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn , 

- doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis  v rozsahu 
odpovídajícím p edm tu zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské 
oprávn ní i licenci. 

 
 
5 Pokyny pro zpracování a podání nabídky 
 
a. Zpracování nabídky 
 
Nabídka musí být podána v písemné tišt né form  v eském jazyce v jednom originále a jedné 
kopii. Originál nabídky musí mít na titulní stran  ozna ení „ORIGINÁL“ a kopie „KOPIE“. 
Sou asn  bude nabídka podána na elektronickém médiu (nap . CD). 
 
Titulní strana nabídky musí dále obsahovat název projektu, zadavatele a obchodní firmu 
dodavatele. Nabídka musí být podepsána osobou oprávn nou jednat jménem uchaze e, 



 

všechny listy nabídky p edložené v písemné podob  musí být spojeny tak aby je nebylo možné 
vyjmout bez poškození spojení. Jednotlivé listy budou o íslovány vzestupnou adou. 
 
Nabídku je možné p edložit pouze v uzav ené obálce, která bude opat ena t mito náležitostmi: 

- název zakázky: „Dodávka hardwarového a softwarového vybavení“ 
- nápis – „Výb rové ízení – NEOTVÍRAT“ 
- název a sídlo uchaze e, p íp. razítko 
- název a sídlo zadavatele 

 
 
b. Podání nabídky  
 
Zp sob doru ení nabídky 
Nabídka musí být doru ena poštou, kurýrem i osobn  v pracovních dnech 8.00 – 16.00 hod.  
 
Místo pro podání nabídek:            
St ední pr myslová škola stavební, Resslova 1579/2, 372 11 eské Bud jovice. 
 
Lh ta pro doru ení nabídky: nejpozd ji do 16. 4. 2012 12:00 hod. Rozhodující je as doru ení 
nabídky (nikoliv odeslání). 
 
Uchaze  je svou nabídkou vázán 30 kalendá ních dn  ode dne následujícího po skon ení lh ty 
pro podání nabídek. 
 
Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchaze e, musejí být podepsány 
osobou oprávn nou jednat jménem nebo za uchaze e. 
 
 
6 Požadovaná struktura nabídky 
 
Kapitoly v nabídce budou azeny v následujícím po adí: 

1. Krycí list nabídky (dle p ílohy .1 ZD). 
2. edstavení dodavatele. 
3. Nabídka pln ní p edm tu zakázky v etn  podrobné technické specifikace 

jednotlivých položek. 
4. Cenová kalkulace - vy íslení celkové ceny dodávky, rekapitulace náklad  po 

ucelených ástech. 
5. Dodávky a náklady jednotlivých ástí dodávky ve form  nabídkových rozpo . 
6. Doklady prokazující spln ní kvalifika ních požadavk . 
7. Další dokumenty, které tvo í nabídku ( estná prohlášení aj.). 
8. Elektronická verze nabídky na CD-R. 



 

 
 
7 Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 
 
Nabídky, které nebudou úplné, budou vy azeny z hodnocení a nebudou hodnoceny. 
 
Úplné nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

- Nabídková cena – váha 80 % 
- Technické parametry – váha 20 % 

 
Výsledky výb rového ízení budou uchaze m sd leny písemn  (poštou nebo e-mailem 
s doru enkou) do 23. dubna 2012. 
 
 
8 Smluvní podmínky 
 
Ve smlouv  uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit 
osobám oprávn ným k výkonu kontroly projektu, z n hož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
doklad  souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu danou právními p edpisy R k jejich 
archivaci  (zákon  .  563/1991  Sb.,  o  ú etnictví,  a  zákon  .  235/2004  Sb.,  o  dani  z  p idané  
hodnoty), k respektování pravidel pro publicitu OP VK 2007 - 2013 a k realizaci zakázky v souladu 
s t mito pravidly. 
 
9 Platební podmínky 
 
Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním p evodem na základ  faktur 
vystavených dodavatelem. 
Platby za uskute nou dodávku budou realizovány po spln ní jednotlivých inností (p ípadn  
na základ  dohody smluvních stran po spln ní jednotlivých etap inností) v ástkách 
dohodnutých zadavatelem a dodavatelem, na základ  v nabídce navržených cen. Placeno bude 
vždy pouze pln ní zadané konkrétní objednávkou nebo jiným smluvním aktem uzav eným 
v souladu s podmínkami rámcové smlouvy. 
 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti ádného da ového dokladu ve smyslu p íslušných 
právních p edpis . V p ípad , že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávn n zaslat ji ve lh  splatnosti zp t dodavateli k dopln ní i úprav , aniž se dostane do 
prodlení se splatností – lh ta splatnosti po íná b žet znovu od op tovného zaslání náležit  
dopln ného i opraveného dokladu. Splatnost faktur iní 30 kalendá ních dn  ode dne jejich 
vystavení. Platby budou probíhat výhradn  v CZK. 
 
 



 

10 Podmínky zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zm nit podmínky zadání, dále výb rové ízení, do podpisu smlouvy 
zrušit, p ípadn  veškeré nabídky odmítnout bez udání d vodu. 
Zadavatel je oprávn n vy adit nabídky uchaze , které jsou v rozporu s textem výzvy anebo 
nabídky, které nebudou úplné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výb ru nejvhodn jší nabídky nezd vod ovat 
a ve sd lení výsledku výb rového ízení jeho ú astník m d vody svého rozhodnutí neuvád t. 
Zadavatel nevrací návrhy uchaze m. 
Zadavatel nehradí uchaze m jejich náklady vzniklé ú astí v zadávacím ízení. 
Zadavatel je oprávn n požadovat up esn ní informací k p edložené nabídce, a to i po stanovené 
lh  pro podání nabídky. 
 
 
11 Dotazy 
 
Dotazy k zadávacímu ízení lze podat prokazatelnou formou, tj. elektronicky na adresu kontaktní 
osoby RNDr. Vladimíra Kostky s p edm tem e-mailu: „Dotaz k zadávacímu ízení“ nejpozd ji 
4 dny p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek a zadavatel si vyhrazuje 2 pracovní dny na 
odpov  na tento mail. 
 
 
 
 
 
 RNDr. Vladimír Kostka 
 editel 

 



 

íloha . 1 k zadávací dokumentaci 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 
 
Název zakázky:     Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro „šablony“ 
Registra ní íslo projektu:     CZ.1.07/1.5.00/34.0029 
 
Název zakázky: Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro 

„šablony“ 
Název a sídlo zadavatele: St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, 

Resslova 2 
Resslova 1579/2, 372 11  eské Bud jovice 

Název uchaze e: 
 

 

Sídlo uchaze e: 
 

 

Osoba oprávn ná jednat 
jménem uchaze e 

 

Identifika ní íslo:  
DI :  
Kontaktní osoba ve v ci 
zakázky 

 

E-mail a kontaktní telefon: 
 

 

 
Celková nabídková cena v CZK bez DPH  

Výše DPH v CZK  

Celková nabídková cena v CZK v . DPH  

Prohlášení o pravdivosti: Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a p ílohách jsou ve vztahu k  podmínkám 
výzvy k podání nabídky úplné, pravdivé a odpovídají skute nosti. Jsem si v dom právních následk  
v p ípad  uvedení nesprávných nebo nepravdivých údaj . Zadavatel má právo od zakázky odstoupit 
v p ípad , že údaje, na jejichž základ  byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé. 
 
V………………..dne……………………….. 
 
 
 razítko     jméno a p íjmení (tiskacím)  podpis 


