Výzva k podání nabídek
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.0654

Název projektu:

Naše škola od tradice k budoucnosti

Název zakázky:

Výběrové řízení na modernizaci učeben pro
Základní školu a Mateřskou školu Tábor, náměstí
Mikuláše z Husi 45, 390 001 Tábor

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce)

Předmětem zakázky je dodávka a montáž
interaktivních učeben, výpočetní techniky a
dalšího vybavení dle specifikace včetně instalace
PC sestav.
(drobný majetek s pořizovací hodnotou za 1 ks do
40 tis. Kč včetně DPH).

Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí
Mikuláše z Husi 45, 390 001 Tábor

Sídlo zadavatele:

náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 001 Tábor

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa)

Mgr. Dagmar Havlůjová
Tel. 381 253 883
Email: zs1reditel@tabor.cz

IČ zadavatele:

00582590

DIČ zadavatele:

CZ 582590

Mgr. Dagmar Havlůjová
Kontaktní osoba
zadavatele, vč. kontaktních Tel. 381 253 883
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údajů (telefon a emailová
adresa):

Email: zs1reditel@tabor.cz

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

Datum zahájení příjmu nabídek: 24.6. 2011
Ukončení příjmu nabídek: 1.7. 2011 ve 12 hodin

Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Nabídky se podávají písemně poštou (rozhoduje
datum uvedené na poštovním razítku) nebo
osobně na adresu zadavatele.
Osobní podání je možné v uvedené lhůtě
v pracovních dnech
od 8:00 – 15:00 a v poslední den lhůty nejpozději
do 12:00 hod.
Nabídky po tomto termínu budou vyřazeny a
nebudou dále hodnoceny.
Předmětem zakázky je dodávka HW a SW a
dalšího vybavení
určeného pro realizaci aktivit projektu a to včetně
příslušenství, záručního servisu, montáže
interaktivních učeben a PC sestav, dopravy do
místa určení, proškolení obsluhy s technikou a
příslušenstvím.
Podrobná specifikace předmětu je v příloze č. 2
této výzvy.
Celková cena zakázky : 780 000,- Kč
Cena: 936 000,- Kč včetně DPH

Typ zakázky

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/
doba trvání zakázky

Zahájení díla : 15.8.2011
Ukončení díla : 15.9.2011
Ukončením díla se rozumí: realizace a úplné
předání díla na základě předávacího protokolu
zadavateli.

Místo plnění dodávka

Termín realizace nejpozději do 30 dnů od podpisu
smlouvy.
Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí
Mikuláše z Husi 45, 390 001 Tábor
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Hodnotící kritéria:

Nabídky
budou
uvedených kritérií :

hodnoceny

podle

níže

1. Nabídková cena – 60%
2. Záruční podmínky – 20%
3. Návrh řešení koncepce rozvoje plánování
ICT – 15%
4. Bonusy – 5%
1. Nabídková cena 60% (za toto kritérium
lze získat max. 60 bodů)
Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč.
Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková
cena.
Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce
počet bodů = 40 * nejnižší_nabídka /
nabídka_uchazeče.
2. Záruční podmínky 20% (za toto kritérium
lze získat max. 20 bodů)
Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která nabídne
nejdelší záruční dobu (max. však 60 měsíců,
doživotní záruka = záruka 60 měsíců).
Bodové ohodnocení bude přiděleno podle
vzorce
počet bodů = 35* nabídka_uchazeče /
nejdelší_záruka.
Hodnotí se kvalita nabídnutých záručních
podmínek: délka záruky tj. 35 bodů obdrží
nabídka posouzena jako nejvýhodnější, ostatní
nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně
k nejvýhodnější nabídce (počítá se ke každému
zboží k příloze č. 2 této výzvy).
3. Návrh řešení koncepce rozvoje
plánování ICT 15% (za toto kritérium lze
získat max. 15 bodů)
Hodnotí se kvalita koncepce zpracování návrhu
na rozvoj ICT
4. Bonusy 5% (za toto kritérium lze získat
max. 5 bodů)
Hodnotí se dílčí přínos bonusů.
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Dosažené bodové hodnocení za dílčí hodnotící
kritéria se sečtou (max. počet bodů 100).
Nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů se
stává nabídkou vítěznou.
Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo
více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o
pořadí nabídek kritérium č.3.

Požadavek na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace

Základní údaje o uchazeči včetně doložení
příslušných dokladů :
1. Uchazeč předloží čestné prohlášení (
podepsané osobou oprávněnou jednat za
uchazeče) z něhož bude patrné, že:
a) v uplynulých 3 letech proti dodavateli nebyl
prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetků
b) dodavatel není v likvidaci
c) dodavatel nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak
v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
d) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném
ani penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele, s výjimkou případů,
kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není v prodlení se splácením splátek.
e) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení
odsouzení trestního činu, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání (
jde – li o právnickou osobu, pak tuto
podmínku musí splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu,
vedoucí organizační složky zahraniční
právnické osoby nebo statutárním
orgánem pověřený zástupce).
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( zadavatel doporučuje využít vzoru čestného
prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy)
2. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence ,
pokud je v ní zapsán. Výpis nebo kopie nesmí
být starší 90 dnů.
3. Přehled obdobných realizovaných zakázek
v posledních
5 letech. Součásti seznamu
budou minimálně 3 zakázky obdobného
charakteru .

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

1. Nabídka musí být zadavateli podána
v písemné formě, v českém jazyce.
Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Nabídka musí být dodána v zalepené obálce
s adresou zadavatele a dodavatele a nápisem
„NEOTVÍRAT – výběrové řízení - Naše škola od
tradice k budoucnosti“
2. Všechny listy nabídky musí být pevně svázány
v jednom celku, včetně podepsané smlouvy.
Nabídka bude předložena v jednom
vyhotovení.

3. Nedílnou součásti nabídky jsou:
a) krycí listy nabídky
listy musí obsahovat následující náležitosti
název projektu
registrační číslo projektu
základní identifikační údaje uchazeče
nabídková cena – cena celkem bez DPH,
cena celkem včetně DPH
 oprávněna osoba za uchazeče jednat
( titul, jméno a příjmení, podpis, funkce,
telefonní a e-mailové spojení )

Krycí
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( zadavatel doporučuje využít vzoru krycího listu
který je přílohou č. 1 této výzvy)
b) technická specifikace
Technická specifikace musí obsahovat veškeré
náležitosti Přílohy č.2 – Technická specifikace
k tomuto projektu
4.

Zadavatel s vybraným dodavatelem sepíše
smlouvu o dílo.

5. Součástí nabídky musí být následující
informace a doklady:
a) kontaktní osoba dodavatele ve věci
zakázky, včetně uvedení telefonního a emailového spojení
b) doklady prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů
c) podrobná technická specifikace
s uvedením cenových a záručních
podmínek v členění uvedeném v příloze
č.2 této výzvy
d) další podklady tvořící nabídku
Povinnost uchovávat
Smlouva s vybraným dodavatelem musí
doklady a umožnit kontrolu: 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. 235/2OO4 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Další podmínky pro plnění
zakázky

1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání
této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení
ceny.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout
všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání
důvodu a právo na změnu, doplnění nebo
upřesnění podmínek výzvy.
3. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.
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Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
4. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

5. Dodané zboží musí být nové a nepoužité.

V Táboře dne 17.6.2011

Mgr. Dagmar Havlůjová,
ředitelka školy
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