Sp.zn.: CN/308/CN/14
Č.j.: 8770/14/CN

Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:

VZ - 199

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:

Dodávka (specifikace viz níže)

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

Nerudova 33, 301 00 Plzeň
Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy
Telefon: 377 183 611
Email: klesova@nerudovka.cz

Administrátor (pověřená
osoba) veřejné zakázky:
Kontaktní osoba
Administrátora (pověřené
osoby) veřejné zakázky:
Lhůta a místo pro podávání
nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč. času)

Platné od 23.11.2011

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.02/05.0078
Moderní technologie v designérské praxi
Dodávka technologického zařízení projektu – ICT
vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou,
animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení

Dne 14.11.2014
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,
Plzeň, Nerudova 33; příspěvková organizace zřízená
územním samosprávným celkem

00520152
Zadavatel není plátcem DPH.
Centrální nákup, příspěvková organizace
Se sídlem Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň
IČ: 72046635
Mgr. Lenka Haraštová
tel.: +420 377 224 260
e-mail: lenka.harastova@cnpk.cz
Lhůta pro podávání nabídek je následující:
Počátek lhůty pro podávání nabídek:
v 10:00 hod.
Konec lhůty pro podávání nabídek:
v 10:00 hod.

15.11.2014
01.12.2014
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Nabídka uchazeče musí být podána vždy písemně, a to
v listinné nebo v elektronické podobě.
Adresa pro podání nabídek v listinné podobě:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56 3. patro
318 00 Plzeň
Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Nabídka musí být podána v písemné formě v českém
jazyce.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení,
kancelářského zařízení, zařízení pro grafickou
a fotografickou práci a příbuzného software.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 7 Částí, v jejichž
rámci je požadováno dodání následujícího zboží:
Část A: Software (maximální cena 80.000 Kč s DPH)
- Software – pro renderování 3D vizualizací
Požadované množství: 2 kusy
- Software – pro digitální výtvarnou práci
Požadované množství: 20 kusů
Část B: Počítače, elektronické tablety a A3 skener
(maximální cena 160.500 Kč s DPH)
- Počítač
Požadované množství: 3 kusy
- Elektronický tablet
Požadované množství: 7 kusů
- A3 skener
Požadované množství: 1 kus
Část C: Designérské dotykové monitory a interaktivní
pen display (maximální cena 126.200 Kč s DPH)
- Designérský dotykový monitor 1
Požadované množství: 1 kus
- Designérský dotykový monitor 2
Požadované množství: 1 kus
- Interaktivní pen display
Požadované množství: 1 kus
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Část D: 3D tiskárna a laserový 3D skener (maximální
cena 77.000 Kč s DPH)
- 3D tiskárna
Požadované množství: 1 kus
- Laserový 3D skener
Požadované množství: 1 kus
Část E: Fotoaparáty a HD videem a stativ (maximální
cena 70.000 Kč s DPH)
- Digitální fotoaparát s HD videem
Požadované množství: 2 kusy
- Stativ
Požadované množství: 1 kus
Část F: Laserová gravírka a příslušenství (maximální
cena 180.000 Kč s DPH)
- Laserová gravírka a příslušenství (kompresor,
odsávání, adaptéry)
Požadované množství: 1 kus
Část G: Stolní zařízení s funkcí řezání (maximální cena
60.000 Kč s DPH)
- Stolní zařízení s funkcí řezání
Požadované množství: 1 kus

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Podrobný popis technické specifikace jednotlivého zařízení
a další konkrétní požadavky (technické parametry,
specifikace, maximální ceny jednotlivých položek apod.) u
jednotlivých částí celé dodávky jsou podrobně popsány a
specifikovány v Zadávací dokumentaci, která tvoří
nedílnou součást této Výzvy k podání nabídek jako její
Příloha č. 1.
Maximální cena veřejné zakázky činí 753.700 Kč s DPH,
tedy 622.892,56 Kč bez DPH (21%). Uvedená cena je
maximální možná a nelze ji překročit.
Celková předpokládaná hodnota jednotlivých Částí
(s DPH):
- Část A: Software – 80.000 Kč s DPH
- Část B: Počítače, elektronické tablety a A3 skener –
160.500 Kč s DPH
- Část C: Designérské dotykové monitory a
interaktivní pen display – 126.200 Kč s DPH
- Část D: 3D tiskárna a laserový 3D skener –
77.000 Kč s DPH
- Část E: Fotoaparáty s HD videem a stativ –
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-

70.000 Kč s DPH
Část F: Laserová gravírka a příslušenství –
180.000 Kč s DPH
Část G: Stolní zařízení s funkcí řezání –
60.000 Kč s DPH

Uvedené ceny u jednotlivých Částí jsou maximální a nelze
je překročit (ceny bez DPH viz blíže Zadávací
dokumentace, bod 5).
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZ MR)
Typ veřejné zakázky
na dodávky, jež je zadávána mimo působnost zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Postup výběrového řízení se řídí
pravidly a postupy definovanými v následujících
dokumentech:
- Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK
verze 8 (dále jen PpP)
- Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2014 o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice
RPK“)
Lhůta pro dodání (zpracování Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení, která
veřejné zakázky)/ časový
proběhne jednorázově, podrobný harmonogram plnění
harmonogram plnění/ doba
zakázky není zadavatelem k této veřejné zakázce dále
trvání veřejné zakázky
specifikován. Jedinou podmínkou je, že dodávka předmětu
plnění u každé z Částí (Část A, B, C, D, E, F, a G) musí
proběhnout v intervalu od podpisu Kupní smlouvy a
nejpozději do 31.12.2014.
V případě požadavku na dodatečné informace k zadávacím
Dodatečné informace:
podmínkám je možné se obracet písemně (listinná zásilka,
email) na kontaktní osobu Administrátora: Mgr. Lenka
Haraštová – Centrální nákup, příspěvková organizace,
Vejprnická
663/56,
318
00
Plzeň,
e-mail:
lenka.harastova@cnpk.cz

Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:
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Požadavky na dodatečné informace je možné podávat
nejpozději 4 dny před ukončením lhůty pro podávání
nabídek, tj. 27.11.2014 do 10:00 hod. Na dotazy obdržené
po tomto datu nebude brán zřetel a dodatečné informace
nebudou po tomto datu poskytovány.
Sídlo zadavatele:
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu
Kancelář ředitelky školy (1. patro)
Nerudova 33, 301 00 Plzeň
Nabídky budou hodnoceny vždy samostatně v jednotlivých
dílčích částech. Hodnocení proběhne dle následujících
kritérií:
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Hodnotící kritéria:
Část A: Software – Nejnižší nabídková cena (100%)

Část B: Počítače, elektronické tablety a A3 skener – Nejnižší
nabídková cena (100%)

Část C: Designérské dotykové monitory a interaktivní pen
display – Nejnižší nabídková cena (100%)

Část D: 3D tiskárna a laserový 3D skener – Nejnižší nabídková
cena (100%)

Část E: Fotoaparáty s HD videem a stativ – Nejnižší nabídková
cena (100%)

Část F: Laserová gravírka a příslušenství – Nejnižší nabídková
cena (100%)

Část G: Stolní zařízení s funkcí řezání – Nejnižší nabídková cena
(100%)
Pozn.: Zadavatel nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu
k aktivitám projektu, z kterého je veřejná zakázka financována, proto
bude v případě hodnocení ceny, hodnocena cena včetně DPH.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
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Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
- Uchazeč prokáže tím, že v nabídce doloží
podepsané Čestné prohlášení, které tvoří přílohu
č. 3 Zadávací dokumentace, jež tvoří součást této
výzvy pro podání nabídek (blíže viz bod 6 Zadávací
dokumentace)
Prokázání profesní kvalifikace:
- Uchazeč
prokáže
splnění
profesních
a
kvalifikačních předpokladů prokáže tím, že
v nabídce doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující
splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být
doloženy v prosté kopii.
Viz bod 6 Zadávací dokumentace, jež je přílohou této
Výzvy pro podání nabídek.
Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést kontaktní
osobu ve věci této veřejné zakázky. Dále je povinen uvést
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Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

i její kontaktní údaje – minimálně její telefon a e-mailovou
adresu.
Nabídka uchazeče musí být doručena v písemné podobě a
to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje. V případě
listinné formy je požadavek na písemnou formu splněn
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
V případě elektronického podání nabídky je nutné, aby
nabídka byla opatřena elektronickým podpisem uchazeče,
nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče,
nebo aby bylo k nabídce přiloženo nebo v nabídce uvedeno
prohlášení podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného
souhlasu s obsahem nabídky.

Nabídka musí obsahovat (vyplněný a podepsaný!
oprávněnou osobou) Návrh kupní smlouvy vztahující se
k této veřejné zakázce, jehož vzor, který tvoří přílohu č. 2
Zadávací dokumentace, jež je nedílnou součástí této Výzvy
k podání nabídek.
Struktura nabídky, kterou zadavatel doporučuje uchazečům
Požadavek na strukturu
je následující:
nabídky:
1) Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 ZD)
2) Návrh kupní smlouvy (viz Příloha č. 2 ZD)
3) Čestné prohlášení prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 3 ZD
4) Seznámení se zadávacími podmínkami (viz Příloha
č. 4 ZD)
5) Čestné prohlášení o subdodavatelích (viz Příloha
č. 5 ZD)
6) Technická specifikace a cenový list (viz Příloha č. 6
ZD)
Požadavek na zpracování
Požadavky na zpracování nabídky:
nabídky a způsob zpracování Svou nabídku uchazeč musí specifikovat vyplněním všech
povinných údajů ve formuláři „Technická specifikace a
nabídkové ceny
cenový list“ (viz příloha č. 6 ZD). Ve formuláři je uchazeč
povinen uvést naprosto jasně a nezpochybnitelně veškeré
povinné technické údaje a jednotlivé cenové údaje (v
CZK). Vyplněné údaje v tomto formuláři jsou neměnné a
jsou pro uchazeče závazné.
Veškeré jednotkové ceny i celkovou nabízenou cenu musí
uchazeč ve své nabídce uvádět vždy v české měně (CZK,
česká koruna) a vždy nejdříve v podobě bez DPH a
následně i s DPH. Celkovou nabízenou cenu i celkovou

Platné od 23.11.2011

Stránka 6 z 9

nabízenou cenu v jednotlivých dílcích plnění je uchazeč
povinen uvést v předepsané podobě (tj. bez DPH i s DPH
v CZK) i v Krycím listu nabídky.
Požadavky na doručení
nabídky:

Podmínky pro doručení nabídky v listinné podobě:
Uchazeč je povinen doručit 1x vytištěnou nabídku v čitelné
podobě a pevně svázanou (jednotlivé strany nabídky musí
obsahovat pořadová čísla) a zajištěnou proti jakékoliv
manipulaci. Dále je uchazeči doporučeno k tištěné verzi
doložit identickou a kompletní nabídku v elektronické
podobě na CD (ve formátu .pdf). Nabídku v případě
listinného dodání musí uchazeč doručit do stanovené lhůty
pro podávání nabídek a to v jedné řádně uzavřené a
nepoškozené obálce označené názvem: „Dodávka
technologického zařízení projektu – ICT vybavení,
kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační
a fotografickou práci – 2. vyhlášení“ a dovětkem
„NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení“. Na obálce musí být
uvedeno: Moderní technologie v designérské praxi CZ.1.07/3.2.02/05.0078, název uchazeče, IČO uchazeče,
kontaktní adresa uchazeče včetně e-mailu a jména
kontaktní osoby za uchazeče.
Podmínky pro doručení nabídky v elektronické podobě:
- Všechny dokumenty, které musí být podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, musí být součástí nabídky, a to
v naskenované podobě opatřené tímto podpisem.
- Jednotlivé soubory nabídky musí být označeny tak,
aby bylo patrné, že se jedná o nabídku na tuto
veřejnou zakázku.
- Nejpozději doručí uchazeč nabídku prostřednictvím
elektronického nástroje do konce lhůty pro
podávání nabídek.
Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě:

Elektronickou nabídku lze podat po registraci a přihlášení
uchazeče
v systému
E-ZAK
na
adrese
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:
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Bližší podrobnosti k registraci v systému E-ZAK a
k podávání nabídek viz bod 10. Zadávací dokumentace.
Smlouva s vybraným uchazečem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR
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Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Smlouva
s vybraným uchazečem musí zavazovat dodavatele
k předepsané archivaci všech dokumentů souvisejících
s touto veřejnou zakázkou až do konce roku 2025. Dále je
uchazeč povinen v souvislosti s plnění této veřejné zakázky
dodržovat pravidla a zásady povinné publicity OP VK.
Blíže k povinnostem uchazeče a náležitostem smlouvy
s vítězným uchazečem viz bod 12 Zadávací dokumentace.
Nabídku lze předkládat pouze v českém jazyce.
Zadávací dokumentace (včetně jejích příloh č. 1-7) tvoří
nedílnou součást této Výzvy pro podání nabídek jako její
Příloha č. 1. Veškeré dokumenty k této veřejné zakázce
jsou poskytovány bezplatně a jsou zároveň zveřejněny a
dostupné neomezeným a přímým dálkovým přístupem
v elektronickém
nástroji
E-ZAK
na
adrese
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html
v sekci
„Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ a dále také na
webovém portálu Zprostředkujícího subjektu, kterým je
Plzeňský kraj.

Zadávací dokumentace včetně jejích příloh 1-7.
Přílohy výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv před jeho ukončením zrušit, a to
i bez udání důvodů.
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Další zpřesňující či doplňující informace k informacím uvedeným v této Výzvě, jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci.
Digitálně podepsal Mgr. Marie Klesová
V Plzni dne 13.11.2014

Mgr. Marie
Klesová
.......................................................

DN: c=CZ, o=Střední odborná škola
obchodu,užitého umění a designu,Plzeň,
Nerudova 33 [IČ 00520152], ou=64,
cn=Mgr. Marie Klesová,
serialNumber=P222994, title=ředitelka
školy
Datum: 2014.11.13 11:23:17 +01'00'

Mgr. Marie Klesová
ředitelka
Střední odborná škola obchodu, užitého
umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 23.11.2011

Lenka
Haraštová
lenka.harastova@cnpk.cz
+420 377 224 260
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