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Zadávací dokumentace kveřeiné zakázce malého rozsahu,,Kantor Ideál- konvertibilní zatizení

pro ZŠ Svisle" byla sepsána v souladu s Příručkou pro příiemce finanční podpory z operačního

programu Vzdéláváni pro konkurenceschopnost. Jedná se o zakázku zadávanou vrámci proiektu

,,Kantor ldeál'' (reg. číslo cz.t.o7lL.3.ooFL.oo23). Neiedná se o zadávací řízeni dle č' 1.37 /2006 sb.,

o veřeiných zakázkách, ve znění pozděiších předpisů (dále ien ,,zvz")'

Proiekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Dodavatel je dle ustanovení $ 2e) zákona č.320/2001' Sb', o finanční kontrole, ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při ýkonu finanční kontroly.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle sých zkušeností a znalostí z oblasti zadávání

veřejných zakázek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s úmyslem zajistit transparentní,

nediskriminační a hospo dárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele 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 všechny dokumený požadované v této zadávací dokumentace a ve ýzvě
k podání nabídek. Uchazeč je rovněž povinen plně respektovatzadávací podmínky a není oprávněn v nich

provádět jakékoli změny. Nabídky, které nebudou splňovat v zadávacích podmínkách stanovené

požadavky zadavate\e, budou z ýběrového Íízení vyřazeny a uchazeči následně zadavatelem

z výběrového iízení vyloučeni.

U odkazů na konkrétní r4ýrobek, materiál, technologii příp. na obchodní značku či obchodní název

společnosti uvedených v zadávací dokumentaci se má za to, že se jedná o informativní vymezení

minimáIních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. Uchazeč je oprávněn v nabídce

uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které minimálně poŽadované standardy splňuje a

odpovídá parametrům uvedeným vodkazech na konkrétní qfrobky, materiály a technologie. Tím je

ýslovně umožněno i jiné kvalitativně obdobné plnění'
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Název zadavatele:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná iednat za zadavatele:

Kontaktní osoba:

E-mail:
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Základní škola Přerov, Svisle 13

Svisle 1'3, 750 02 Přerov

47858052

X

Mgr' Miroslav Fryštacký, ředitel školy

Mgr' Miroslav Fryštacký

frystacky@zssvisle. cz

--i\ \..'u-Nss_t'xw,str::slsss -N' 5s.NssllN.NN.N'NŇ\\ N"N'N xss,l^-N\ss$ N\ t\\ Lo,i.\ Ns l t '- Nx\ \'

:i\ . N N:N N\s vN s.u tl\ N x,.s lt*s$ t s tl l*nx N,*rl. :L: N.5r,

Předmětem veřejné zakázky je dodávka konvertibilního zaÍízení pro ZŠ Svisle.

Uchazeč doplní název (obchodní značku a typJ předmětu plnění a název (obchodní značku a typ]

dodávané technologie, podrobný rozpis ceny V Kč a detailní technickou specifikaci nabízeného předmětu

plnění do tabulek Přílohy č' 'J. zadávací dokumentace _ Specifikace předmětu zakázky Uchazečem

lyplněná část Přílohy č. 1' zadávací dokumentace - Specifikace předmětu zakázky bude v případě výběru

nabídky zadavatelem součástí kupní smlour,y jako její Příloha č. 1.

Celková předpokládaná hodnota této veřeiné zakázky ie 42o'0oo,- Kč bez DPH (347.L07,- Kč vč.

DPH), a je zároveň' hodnotou maximální, ve výběrovém Íízení nepřekročitelnou a pro plnění veřejné

zakázky konečnou. Vyšší cenové nabídky zadavatel nebude akceptovat' Nabídky s vyšší nabídkovou cenou

budou automdticky lyřazeny a uchazeči vyloučeni z výběrového řízení'

:i\\ \N.\\Jť:ilNNŇl*\ ll l:.t'isl"iN:L':,ŠrN.\i{ NŇŇN\.N\NssN N. ir\\ iNrsi$q5g55,5 ::

CP.V Název

302 13100-6 Přenosný počítač

48000000-8 Balíky programů a informační systém
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Doba plnění: Uchazeč musí dodat předmět plnění do 10 dnů od podpisu smlouvy zadavatelem' nejpozději

do 29.I' 2015, pokud nebude mezi smluvními stranami do tohoto data ujednáno jinak.

Místo plnění: ZŠ Přerov, Svisle13; Svisle 1'3;75o 02 Přerov

.,$. 
"NŇ_s:,\Not\"w"Ns'N"\'N^N} "\.N{NŇ.Ns\Ň"\$N,I.N\ 

N t_tm.NtNŇ-Ns

Základním hodnotícím kritériem prozadání veřejné zakázky je nejniŽší ce]ková nabídková cena. Nabídky

uchazečů, které splní všechny poŽadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a které postoupí

khodnocení nabídek, budou hodnoceny [seřazeny] podle qýše celkové nabídkové ceny včetně DPH.

Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který splnil požadavky zadavatele a nabídl neinižší

celkovou nabídkovou cenu.

Hodnocena bude nabídková cena vč' DPH.

Š\ N_.\NsŇ-\,NŇ:sxN\ NsxN'tss-s\\ůNsŇ\ -Ns\ sl:mŇNxr.l-tsu"Nxs_t 5sssot-Ns.t'.tNssN't-t.\w.t.t, .N'NN]NsN\NN'ŇNŇts swNsN,tx

pNr.r-(\srN

Poskytování dodatečných informací: Dodavatelé mohou po zadavateli požadovat dodatečné informace

kzadávacím podmínkám, přičemž tak učiní písemnou formou. Zadavatel můŽe poskytnout dodavatelům

dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zažádá-|í dodavatel o dodatečné informace, odešIe zadavatel dodatečné informace k zadávacím

podmínkám včetně přesného znění žádosti nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne obdržení Žádosti

dodavatele všem osloveným dodavatelům a uveřejnění znění dotazu a odpovědi na stránkách MŠMT.

Žádost o dodatečné informace kzadávacím podmínkám musí být doručena zadavateli písemně nebo

elektronicky, hejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, na níže uvedený

kontakt:

Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel školy

ZŠ Přerov, Svisle 13

Svisle l-3

750 02 Přerov

e-mail: frystacky@zssvisle.cz

Prohlídka místa plnění: Zadavate| neumožní dodavatelům prohlídku místa plnění, neboť pro plnění

zakázky či zpracování nabídky to není nezbytné.
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Doklady prokazuiící splnění kvalifikace mohou být uchazeči předloženy v originálu, úředně
ověřené kopii nebo prosté kopii.

Veškeré doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží zadavateli ve lhůtě stanovené

zadavatelem pro podání nabídky.

N\ - \ .\i\lt\ N.'tNts N ss Ň N'r.rr,s N N. N.\ Ňr s Ň} m Ň 5s s)',s tN 5s ss N'rN s sN5l

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů vrozsahu odpovídaiícím
povaze dodávky analogicky dle S 53 ZYZ pÍedložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2
zadávací dokumentace.

t*\ - iil s\:N l*ss N'* rs s"l N. N*xrs N N N\ N* s Ňl s Ň 5s Nitt t N 5s ts ŇrN s N5l

Zadavate| požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu

odpovídajícím povaze dodávky analogicky dle $ 54 ZYZpředložením:

o qýpisu z obchodního reistříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán. Výpis

z obchodního rejstříku nesmí být starší než90 dnů ke dni podání nabídky.

r dokladu o oprávnění kpodnikání podle zvláštních právních předpisů vrozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či

licenci (živnostenský list, ýpis z živnostenského rejstříku].

N:\"iN 
-N'suN"t.sNs:Notsi\ 

Ň'rx,lsNNN\NtsŇ.it'.N 5sN\.l*tN5sts"\''lNutsN5r

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu

odpovídajícím povaze dodávky analogicky dle S 56 odst' 1 ZYZpředložením:

. seznamu ýznamných dodávek ve formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem

v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dodavatel splňuje tento kva]ifikační

předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a

rozsahu. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka ICT techniky pro rezort

školství ve finančním rozsahu min. 0,5 mil. Kč bez DPH.

N:\.-,i\. N:]N.tssl'l'lsus.l.Ns:Ntů\ w NŇ.msst_NssN sl5sŇltsssN.sŇN'l:sltil"\ olNtstN*lv"llNslNsl

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou

zakáz'ku'
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Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v poŽadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti

ve ýběrovém řízení r,yloučen.

:::š N*N-tsNŇN N.Nts:\\\tss'NtsxsN't'\s :s-wŇxl.lsNsl.Nl.

Zadavatel poŽaduje předložit čestné prohlášení uchazeče, že jako subjekt předkládající nabídku se
nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného ýběrového řízení, které je přílohou č' 3 zadávací

dokumentace.

NN .N"NNsot:Nssss rs -N .gssss:Ns.rs.N'sxNr5i

Obchodní a platební podmínky jsou jakožto závazné požadavky zadavatele na obsah kupní smlouvy

součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace _ Návrh kupní smlouvy. Uchazeč nesmí činit změny či

doplnění poŽadavků zadavatele vyjádřených Návrhem kupní smlouvy, s ýjimkou údajů, které je uchazeč

povinen doplnit fžlutě označené pasáže) ' Změny, úpravy či doplnění jiného druhu nebude zadavatel

akceptovat a uchazeč, který takové změny provedl, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

\:N ".N\ts 
ot: N s s's N s: Nrrl r.'\ ss gs s* s: N N*N -\.r.r,.r r.: or,l

Souhrn technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na

dodávky, je1ichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem

vyjadřujícím účel využití zamýšIený veřejným zadavatelem (dále jen,,technická specifikace"J, je obsažen v
příloze č' 1- zadávací dokumentace - Specifikace předmětu zakázky.

Jmenuje-li zadavatel v technické specifikaci materiály, výrobky, obchodní názvy či značky nebo označení

původu, činí tak toliko za účelem určení kvalitativního standardu. Tím se umožňuje použití i jiných,

kva]itativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude

mít dokonce lepší parametry. Toto musí uchazeč prokázat ve své nabídce, a to zejména technickou

dokumentací ýrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

*x\s.N*NnssNslN N*t 5ssNsN.tt\:,.tL\s.s'N s.ll5sNssŇ\s.tN ŇrlN.,,sNNN'NŇt.Lsot:sl .;

Uchazeč podá nabídku včetně dokladů kprokázání splnění kvalifikace písemně včeském jazyce ve dvou

identických listinných vyhotoveních v souladu se zadávacími podmínkami, včetně požadovaného řazení

nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
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Každé ze dvou r,yhotovení nabídky s doklady k prokázání splnění kvalifikace a veškerými požadovanými
doklady a přílohami musí být opatřeno Krycím listem, který je přílohou č' 5 zadávací dokumentace'
svázáno do jednoho svazku spolu s Krycím listem, a zajištěno proti vkládání listů.

Veškeré doklady musí být Vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žaanir doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

rs'1sN sxŇi m N N*N.'m N N N.N -\tunu:s:l

Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí:

aJ krycí list nabídky,

b] specifikace předmětu zakázky / nabízeného zboží ve srovnávací tabulce, která je součástí
zadávací dokumentace,

cJ podepsaný návrh sm]ouvy splňující požadavky zad'avatele,

d] čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,

e] výpisz obchodního rejstříku,

0 doklad o oprávněníkpodnikání,

c) čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů,

h] čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilost dodavateIe,

i) čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadáníýběrového Íízení'

Česnrá prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány uchazečem či statuťárním zástupcem
uchazeče, nebo osobou oprávněnou iednat za uchazeče, která k čestným prohlášením přiloží také
originál nebo úředně ověřenou kopii zmocnění.

:N Ň iť- gs.{\ s Ň\ N"\,{N x.w N s Nws'N:N N} ŇN N N .N sx sx N N u.N:l Ns

obálka obsahující dvě vyhotovení nabídky dle požadavků této zadávací dokumentace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu: ZŠ přerov, Svisle 13; Svisle 13; 750 02 Přerov, a ton

nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek, tj. do 7. I.2oI5,14:30 hod.

Uchazeč je povinen nabídku a doklady kprokázánísplnění kvalifikace doručit v uzavřené obá]ce [balíku),
která bude obsahovat nabídku ve dvou vyhotoveních. obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s

podpisem arazítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NABÍDKA - NEoTVÍRAT
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Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou zadavatel odeš]e případné oznámení,že

nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

_"\._"\.\\,'N"Nsl-\tN-\NN.NšN.N"-\.N-N.\\ss.\.s,lxlŇs-ŇsxNsNs$-\.Ntl-\'r

Otevírání obálek snabídkami se uskuteční 7' 1.2o!5, L435 hodin na adrese: ZŠ Přerov, Svisle 13;

Svisle 13;75o 02 Přerov.

^.\ ii\ š\\\ssŇ,\x,'sN:Ň N NN N\NN.\

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 7. L'zols 14:30 hod. Všichni uchazeči jsou vázáni svou

nabídkou po dobu 90 dnů od 7. 1'' 20L5.

_N.i:\ N:Nss-\\tsŇv,sNx:i\\:š,:NN:'-\Ň:\N'iN.\"NŠ'-\t* sss tN:NNŠN\.N\i'NN"N'Nws.N:-N $Nsl.\tsN:y

Poskytnutí jistoty zadavatel nepoŽaduje.

:.N.N-\:Ns-ŇNl.Ls:ii\\Ň\ŇNš,,\NŇlN.N"N:\^NN

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné nák\ady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady

nesou uchazeči sami.

Zadavate| si vyhrazuje právo qýběrovéÍízení kdykoli vjeho průběhu bez udání důvodu zrušit, nejpozději

však do uzavření smlouvy.

N \\\ \,'\s:Ntxs-N'tx -N -\\sŇss..tN

Zadav atel nepřip ouští variantní řeše ní nabídek.
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Příloha č. 1 - Speciťikace předmětu zakázky /nabízeného zboží

Pří]oha č. z - Čestného prohlášení o splnění základních kvalifÍkačních předpokladů

Příloha č. 3 _ Čestného prohlášení uchazečeo neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného výběrového

tízení

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

PříIoha č. 5 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 6 _ PoloŽkoý rozpočet

V Přerově dne 12. 1'2.2014

Základníškola o
Přerov, Svisle 13
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