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Příloha č. 1 Výzvy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce

„Dodávka technologického zařízení
projektu – ICT vybavení,
kancelářské zařízení a zařízení pro
grafickou, animační a fotografickou
práci – 2. vyhlášení“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek dle Příručky pro příjemce finanční
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od 1.1.2014
(dále jen „Příručka“) a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„Směrnice“).
Finanční podpora pro realizaci této veřejné zakázky byla schválena v rámci následujícího projektu,
který je financován z 85 % z ESF a z 15 % ze státního rozpočtu ČR:
Operační program:
Oblast podpory:
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Globální grant:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Moderní technologie v designérské praxi
CZ.1.07/3.2.02/05.0078
CZ.1.07/3.2.02 Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Zadavatel vydává tuto Zadávací dokumentaci, která je přílohou Výzvy k podání nabídek.
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1. INFORMACE O ZADAVATELI
ZADAVATEL:
Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
se sídlem:
IČO:
Statutární zástupce zadavatele:
Profil zadavatele:

Nerudova 33, 301 00 Plzeň
00520152
Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_98.html

ADMINISTRÁTOR (pověřená osoba):
Centrální nákup, příspěvková organizace
Se sídlem:
IČO:
Zastoupená:
Tel.:

Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň
72046635
Ing. Jiří Heran, ředitel
+420 377 224 260

Pověřená osoba zadavatele je na základě smlouvy o zastoupení zmocněna zadavatelem k veškerým
úkonům souvisejícím se zajištěním výběrového řízení s výjimkou úkonů rozhodovacích uvedených
v ust. § 151 ZVZ.
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Haraštová, Centrální nákup, příspěvková organizace
tel.:
e-mail:

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

URL adresa E-ZAK - přímý neomezený a dálkový elektronický přístup, kde je moţné stáhnout Výzvu
k podání nabídky vč. příloh. Zde budou také zveřejňovány případné dodatečné informace:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html.

2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
2.1.

Název veřejné zakázky
„Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro
grafickou, animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení“
Finanční podpora pro realizaci této veřejné zakázky byla schválena v rámci následujícího
projektu, který je financován z 85 % z ESF a z 15 % ze státního rozpočtu ČR:
Operační program:
Oblast podpory:
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Globální grant:

2.2.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Moderní technologie v designérské praxi
CZ.1.07/3.2.02/05.0078
CZ.1.07/3.2.02 Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Druh
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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Postup výběrového řízení se řídí pravidly OP VK upravenými v Příručce pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od 1.1.2014
(dále jen „Příručka“) a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „Směrnice“).

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV
Kód CPV

Popis

30213300-8
30213200-7
30231310-3
30232110-8
38520000-6
38636100-3
38650000-6
38651000-3
38651600-9
48100000-9
30122000-0

Stolní počítač
Tablety (PC)
Ploché monitory
Laserové tiskárny
Skenery
Lasery
Fotografické vybavení
Fotografické přístroje
Digitální fotografické přístroje
Balík programů určený pro specifické odvětví
Kancelářské ofsetové tiskařské stroje

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět plnění veřejné zakázky

3.1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dle níţe uvedené bliţší specifikace a poţadavků zadavatele.
Dodávkou se rozumí:
dodat kupujícímu zboţí
provést dopravu zboţí do místa plnění
provést zprovoznění zboţí (instalace, kabeláţ, atd.)
předat zboţí kupujícímu
zaškolit personál kupujícího v obsluze a údrţbě zboţí
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 7 částí, přičemţ uchazeč můţe podat nabídku na všechny
části veřejné zakázky, stejně jako pouze na vybrané části/vybranou část. Uchazeč však vţdy musí
podat nabídku minimálně na jednu část této veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do těchto části (dílčích plnění):
-

Část A: Software

-

Část B: Počítače, elektronické tablety a A3 skener

-

Část C: Designérské dotykové monitory a interaktivní pen display

-

Část D: 3D tiskárna a laserový 3D skener

-

Část E: Fotoaparáty s HD videem a stativ

-

Část F: Laserová gravírka a příslušenství

-

Část G: Stolní zařízení s funkcí řezání
Podrobný popis technické specifikace jednotlivého zařízení a další konkrétní poţadavky (technické
parametry, specifikace, maximální ceny jednotlivých poloţek apod.) u jednotlivých částí celé dodávky
jsou podrobně popsány a specifikovány v čl. 3.1 této Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
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Uchazeč vyplní tabulku Technické specifikace plnění a cenový list, právě pro tu Část, o jejíţ
plnění bude mít zájem a která tvoří Přílohu č. 6 ZD podle pokynů v této příloze. Tabulka
Specifikace plnění a cenový list bude předloţena v nabídce pouze jednou, poté se právě ta
část, o kterou uchazeč projeví zájem, stane přílohou Kupní smlouvy s vybraným uchazečem.

3.2

Technická specifikace a bliţší popis zařízení v jednotlivých Částech:

3. 2. 1. Část A: Software

Poţadované zboţí:

Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Software – pro renderování
25.000
3D vizualizací
Software – pro digitální
2)
1.500
výtvarnou práci
Maximální cena Části A

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

2

50.000 Kč

20

30.000 Kč

1)

80.000 Kč

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části A: Software
1) Software – pro renderování 3D vizualizací
Poţadované mnoţství: 2 kusů
Cena za 1 kus max.: 25.000 Kč s DPH (20.661,16 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace softwaru:
- Školní multilicence, včetně renderovacího modulu
- Nástroj pro 3D modelování a koncepční design
- Vyuţití NURBS geometrie pro hladké křivky a plochy
- Neomezené modelování volného tvaru
- Analýza a oprava STL sítí pro 3D tisk
- 64 bitová architektura
- Podpora přímého tisku na 3D tiskárně ze softwaru
- Booleovské operace, zaoblení, průsečíky a stříhání
- Manipulátor Gumball pro rychlou a přesnou transformaci objektů
- Podpora DWG/DXF, načítání šraf, kót, typů a tloušťky čar, hladin a bloků
- Podpora renderovacích modulů Vray, KeyShot, Brazil, Maxwell
- Součástí obráběcí zásuvný modul

Poznámka:
Poskytnutý software musí být plně kompatibilní s OS Microsoft Windows a být vhodný pro výuku, a to
z důvodu, ţe zaměstnanci zadavatele jsou na tento software jiţ vyškoleni a pouţití jiného SW by zadavateli
a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíţe z důvodu znesnadnění obsluhy, znamenalo by
neefektivní nárůst vynaloţených veřejných prostředků dodatečným zaškolováním na jiný SW, a zejména by
díky moţné softwarové nekompatibilitě s ostatním zařízením ve škole hrozila nefunkčnost softwaru a jeho
nevyuţitelnost pro potřeby zadavatele. Zadavatel poţaduje, aby dodávaný OS byl bez problému zařaditelný
do stávající školní sítě a do domény školy. Licence k dodávaným programům je zahrnuta do nabídkové ceny
uchazeče. Licence je poskytována na konkrétní verzi programu s neomezenou délkou uţívání, s výjimkou
antivirového SW. Podpora uvedených renderovacích modulů je nutná z důvodů nutnosti dodávky softwaru
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pracujícího s profesionálními a prověřenými moduly a z profesně-odborného zaměření projektu „Moderní
technologie v designérské praxi“ (CZ.1.07/3.2.02/05.0078) míry profesionality a pokročilé úrovně odbornosti
a zkušeností cílové skupiny projektu, na kterou je projekt dalšího vzdělávání zaměstnanců v umělecké,
grafické a designérské praxi zaměřen.
2) Software – pro digitální výtvarnou práci
Poţadované mnoţství: 20 kusů
Cena za 1 kus max.: 1.500 Kč s DPH (1.239,67 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Software pro tvorbu digitálního umění
- Stopy štětců, textur papíru a médií, které napodobují umělecké materiály z reálného světa
- Imitace vodových barev, akrylátů, oleje, pastelů, kříd, tuţek, pera, zvýrazňovačů a mnoha
dalších nástrojů
- Software vyuţívá RealBristle™ a Real Dry Media technologie, které napodobují tradiční
umělecké techniky
Systémové poţadavky:
- Windows 7 s posledním Service Packem
- 64bitový procesor, operační pamět 2GB
- Produkce souborů kompatibilních se softwary společností Corel a Adobe

Poznámka:
Poskytnutý software musí být plně kompatibilní s OS Microsoft Windows a být vhodný pro výuku, a to
z důvodu, ţe zaměstnanci zadavatele jsou na tento software jiţ vyškoleni a pouţití jiného SW by zadavateli
a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíţe z důvodu znesnadnění obsluhy, znamenalo by
neefektivní nárůst vynaloţených veřejných prostředků dodatečným zaškolováním na jiný SW, a zejména by
díky moţné softwarové nekompatibilitě s ostatním zařízením ve škole hrozila nefunkčnost softwaru a jeho
nevyuţitelnost pro potřeby zadavatele. Zadavatel poţaduje, aby dodávaný OS byl bez problému zařaditelný
do stávající školní sítě a do domény školy. Licence k dodávaným programům je zahrnuta do nabídkové ceny
uchazeče. Licence je poskytována na konkrétní verzi programu s neomezenou délkou uţívání, s výjimkou
antivirového SW.
V prostředí Zadavatele je dlouhodobě vyuţíván software společností Corel a Adobe, který komplexně
instalovaný v celé školní počítačové síti Zadavatele, proto je rovněţ nutná kompatibilita s formou souborů
softwaru zmíněných firem Corel a Adobe. Nutnost, aby software vyuţíval uvedené technologie a funkce
(RealBristle™ a Real Dry Media technologie) je důleţitý rozlišovací znak profesionální úrovně softwaru, který
je zaloţen na práci s realistickými stopami výtvarných nástrojů, a který zaručuje dosaţení potřebné
odbornosti a kvality seminární výuky modulu zaměřeného na designérskou kresbu na dotykovém monitoru
Zadavatele při realizaci pilotních ověření vzdělávacích programů vytvářených v projektu Moderní technologie
v designérské praxi (CZ.1.07/3.2.02/05.0078).

Celková maximální hodnota dodávky v Části A je 80.000 Kč s DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí předpokládané hodnoty za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.
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3. 2. 2. Část B: Počítače, elektronické tablety a A3 skener
Poţadované zboţí:

Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

1)

PC

22.000

3

66.000 Kč

2)

Elektronický tablet

8.500

7

59.500 Kč

A3 skener
35.000
Maximální cena Části B

1

35.000 Kč
160.500 Kč

3)

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části B: Počítače; elektronické tablety a A3 skener
1) Počítač
Poţadované mnoţství: 3 kusy
Cena za 1 kus max.: 22.000 Kč s DPH (18.181,82 Kč bez DPH)
Minimální technické poţadavky:
- Procesor - benchmark score alespoň 9300 (dle cpubenchmark.net)
- Operační paměť: min. 8 GB
- Grafická karta: alespoň 2 GB - benchmark score 700 (dle videocardbenchmark.net)
- Pevný disk: SATA 500 GB, 7200 otáček
- Síťová karta: 10/100/1000 Mb/s
- DVD – RW mechanika
- Skříň: Tower, USB: min. 4x (z toho minimálně 1x USB 3.0, zbylé USB 2.0; rozmístění
libovolné)
- Podpora servisních sluţeb přes internet - musí podporovat zjištění stavu záruky a moţnost
staţení aktuálních ovladačů zadáním sériového nebo produktového čísla daného zařízení
- Windows 8.1 Professional, s moţností downgrade na Windows 7 Proffesional
- Standardní drátová klávesnice s USB
- Drátová myš standardní (tři tlačítka, kolečko)
Poţadavky na záruční dobu: NBD záruka 4 roky - oprava nejpozději do následujícího pracovního
dne.
2) Elektronický tablet
Poţadované mnoţství: 7 kusů
Cena za 1 kus max.: 8.500 Kč s DPH (7.024,79 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
technické parametry
- Aktivní plocha (Š x V) : min. 140 x 90 mm
- Rozlišení: min. 5000 lpi
- Min. 2048 úrovní přítlaku
- Tlačítka s nastavitelnou funkcí: min. 2
- Připojení k počítači: USB kabelem
- Pero: bezdrátové, bezbateriové
- Součástí balení náhradní hroty (min. 3 kusy) pro pero
systémové poţadavky:
- Kompatibilita s Windows 7
- USB port
Stránka 8 z 30

-

Zařízení pro bezdrátový kontakt s PC součástí

Poznámky: Kompatibilita s Windows 7 je nutná vzhledem ke stávající softwarové výbavě Zadavatele
(viz výše).
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

3) A3 skener
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 35.000 Kč s DPH (28.925,62 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Univerzální plochý skener formátu A3
- Bez kombinace s tiskem
- Jednotka skenovacího snímače - snímač CCD
- Optické rozlišení – aţ 600 dpi
- Zdroj světla - RGB LED
- Skenovací strana - přední
- Rozhraní - USB 2.0
Specifikace skenování
- Černobíle - A4: min. 7 s/stránka, A3: min. 8 s/stránka
- Barevně - A4: min. 7 s/stránka, A3: min. 8 s/stránka
- Rozlišení výstupu - 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300
dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
- Reţim výstupu - černobíle, 8 bitové stupně šedé: (256 úrovní), 24bitové barvy, automatická
detekce barev
Další funkce
- Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, reţim vyloučení okolního osvětlení,
nastavení oblasti skenování, úprava kontrastu, automatické nastavení rozlišení.
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části B je 160.500 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny
za jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.

3. 2. 3. Část C: Designérské dotykové monitory a interaktivní pen display
Poţadované zboţí:
1)
2)
3)

Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

1

39.000 Kč

1

64.200 Kč

1

23.000 Kč
126.200 Kč

Designérský dotykový
39.000
monitor 1
Designérský dotykový
64.200
monitor 2
Interaktivní pen display
23.000
Maximální cena Části C
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Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části C: Designérské dotykové monitory a
interaktivní pen display
1) Designérský dotykový monitor 1
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 39.000 Kč s DPH (32.231,40 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Monitor včetně stojanu
- Pero se stojánkem
- USB a VGA kabel
Obecné technické parametry
- Rozměry: max. 700 x 450 x 65 mm, bez stojanu
- Stojan: zcela odnímatelný
- Rozhraní: DVI, VGA, USB
- Podporované operační systémy: Windows 7
Displej
- Rozměr obrazovky (diagonálně): 546,1 mm (21,5 palců)
- Plocha obrazovky: 475,2 x 267,3 mm (18,7 x 10,5 palců)
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení: min. 1.920 x 1.080 pixelů
- Kontrast: min 500:1
- Plug and Play: DDC 2B, DDC/CI
- Vstupní video konektor: DVI-I (29 pin), DVI-A (VGA)
Pero
-

Technologie: metoda elektromagnetické rezonance
Výška čtení: 5 mm, uprostřed
Počet úrovní přítlaku: min 2.048

Grafická karta: jakákoliv grafická karta s DVI nebo VGA konektorem
Poznámky: Kompatibilita s Windows 7 je nutná vzhledem ke stávající softwarové výbavě Zadavatele
(viz výše). Zadavatel vzhledem k pořizování Designérského dotykového monitoru pro účely
a realizaci projektu „Moderní technologie v designérské praxi“ (CZ.1.07/3.2.02/05.0078), jeţ je
zaměřen na cílovou skupinu a další profesní a odborné vzdělávání profesionálů působících
v grafických a uměleckých oborech, vypisuje minimální nutné parametry tak, aby bylo soutěţeno
profesionální zařízení na odpovídající úrovni technologií uţívaných v současné moderní designérské
praxi, na jejíţ přiblíţení je projekt dalšího vzdělávání zaměřen. Z důvodů účelu a cílů projektu je
proto soutěţeno profesionální zařízení pro umělce a designéry.
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.
2) Designérský dotykový monitor 2
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 64.200 Kč s DPH (53.057,85 Kč bez DPH)
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Minimální poţadavky/specifikace:
- Monitor včetně stojanu
- Pero se stojánkem
- USB a VGA kabel a doplňkový software
Obecné technické parametry
- Rozměry: min. 760 mm X 460 mm X 60 mm, bez stojanu
- Stojan: flexibilní polohování
- Rozhraní: DisplayPort, DVI, VGA, USB
- Podporované operační systémy: Windows 7
Displej
- Rozměr obrazovky (diagonálně): 610 mm (24,1 palců)
- Poměr stran: 16:10
- Rozlišení: 1.920 x 1.200 pixel
- Kontrast: 500:1
- Plug and play: DDC 2B, DDC/CI
- Vstupní video konektor: DVI-I (29 pin), DVI-A (VGA)
Pero
-

Technologie: metoda elektromagnetické rezonance
Výška čtení: min. 5 mm, uprostřed
Počet úrovní přítlaku: min. 2.048
Včetně náhradních hrotů (ne stejných) – min. 3 kusy

Poznámka: Kompatibilita s Windows 7 je nutná vzhledem ke stávající softwarové výbavě Zadavatele
(viz výše). Zadavatel vzhledem k pořizování Designérského dotykového monitoru pro účely
a realizaci projektu „Moderní technologie v designérské praxi“ (CZ.1.07/3.2.02/05.0078), jeţ je
zaměřen na cílovou skupinu a další profesní a odborné vzdělávání profesionálů působících
v grafických a uměleckých oborech, vypisuje minimální nutné parametry tak, aby bylo soutěţeno
profesionální zařízení na odpovídající úrovni technologií uţívaných v současné moderní designérské
praxi, na jejíţ přiblíţení je projekt dalšího vzdělávání zaměřen. Z důvodů účelu a cílů projektu
je proto soutěţeno profesionální zařízení pro umělce a designéry.
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.
3) Interaktivní pen display
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 23.000 Kč s DPH (19.008,26 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Rozměry (D x V x Š): 375 x 248 x 14 mm
- Operační systém: Windows 7
- Stojan: odnímatelný stojan
- Rozhraní: HDMI, USB
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení: 1920 x 1080
- Vstup signálu: HDMI 1.3
- Zorné úhly: 178/178 V/Š
- Rozlišení: 5080 lpi
- Výška snímání pera: min. 5 mm
- Úrovně přítlaku: min 2.048 úrovní
- Úhel náklonu pera: 60 stupňů
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-

Komunikace: USB
Pero s výměnnými hroty (min. 2 různé náhradní hroty)

Poznámka: Kompatibilita s Windows 7 je nutná vzhledem ke stávající softwarové výbavě Zadavatele
(viz výše). Zadavatel vzhledem k pořizování Designérského dotykového monitoru pro účely
a realizaci projektu „Moderní technologie v designérské praxi“ (CZ.1.07/3.2.02/05.0078), jeţ je
zaměřen na cílovou skupinu a další profesní a odborné vzdělávání profesionálů působících
v grafických a uměleckých oborech, vypisuje minimální nutné parametry tak, aby bylo soutěţeno
profesionální zařízení na odpovídající úrovni technologií uţívaných v současné moderní designérské
praxi, na jejíţ přiblíţení je projekt dalšího vzdělávání zaměřen. Z důvodů účelu a cílů projektu
je proto soutěţeno profesionální zařízení pro umělce a designéry.
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části C je 126.200 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.

3. 2. 4. Část D: 3D tiskárna a laserový 3D skener
Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

38.000

1

38.000 Kč

Laserový 3D skener
39.000
Maximální cena Část D

1

39.000 Kč
77.000 Kč

Poţadované zboţí:
1)
2)

3D tiskárna

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části D: 3D tiskárna a laserový skener
1) 3D tiskárna
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 38.000 Kč s DPH (31.404,96 Kč bez DPH)
Minimální technické poţadavky/specifikace:
- Velikost pracovní plochy: min. 140mm X 140mm X 140mm
- Podporované materiály: ABS, PLA
- Nároky na operační systém: Windows 7
- Moţnost tisku síly vrstvy pod 220 mikronů
- Duální tisk: ano
Poznámka: Kompatibilita s Windows 7 je nutná vzhledem ke stávající softwarové výbavě
Zadavatele (viz výše).
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.
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2) Laserový 3D skener
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 39.000 Kč s DPH (32.231,40 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Detail rozlišení: 0.5mm nebo přesnější
- Rychlost scanu: max. 25 min/1 objekt či rychlejší
- Kamera: min 1.Mp
- USB připojení: ano
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části D je 77.000 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.

3. 2. 5. Část E: Fotoaparáty s HD videem a stativ
Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

30.000

2

60.000 Kč

10.000
Maximální cena Části E

1

10.000 Kč
70.000 Kč

Poţadované zboţí:
1)

Digitální fotoaparát s HD
videem

2)

Stativ

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části E: Fotoaparáty s HD videem a stativ
1) Digitální fotoaparát s HD videem
Poţadované mnoţství: 2 kusy
Cena za 1 kus max.: 30.000 Kč s DPH (24.793,39 Kč bez DPH)
Minimální technické poţadavky:
- Min. 18 Mpx snímač CMOS
- Videozáznam v Full-HD kvalitě s moţností ručního nastavení a průběţného AF zaostřování
- LCD displej s variabilním úhlem natočení
- Citlivost min. 100 - 12 800 ISO
- Vestavěné bezdrátové ovládání blesků
- Vstup pro externí mikrofon (3,5 mm stereo jack)
- HDMI rozhraní
- Opticky stabilizovaný objektiv 17-50/2.8
- Digitální zrcadlovka - tělo včetně objektivu
- Součástí náhradní akumulátor
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.
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2) Stativ
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 10.000 Kč s DPH (8.264,46 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Hlava s vodováhou
- Moţnost přesného nastavení hlavy
- Rychlovýměnná deska se stupnicí a pogumovaným povrchem
- "středový pavouk" pro vyšší stabilitu
- Včetně transportní tašky
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části E je 70.000 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.

3. 2. 6. Část F: Laserová gravírka a příslušenství
Poţadované zboţí:

1)

Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Laserová gravírka a
příslušenství (kompresor,
180.000
odsávání, adaptéry)
Maximální cena Část F

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

1

180.000 Kč
180.000 Kč

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části F: Laserová gravírka a příslušenství
1) Laserová gravírka a příslušenství (kompresor, odsávání, adaptéry)
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 180.000 Kč s DPH (148.760,33 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Napájecí napětí: 230V
- Výkon: min 60W
- Typ laseru: CO2 laser
- Pracovní plocha: min. 600 x 400 mm
- Ovládání: Corel, Adobe
- Chlazení: vodní
- Autofokus: ano
- Automatické nastavení výšky hlavy: ano
- Součástí stroje zaměřovací laserová dioda: ano
Poznámka: V prostředí Zadavatele je dlouhodobě vyuţíván software společností Corel a Adobe,
který komplexně instalovaný v celé školní počítačové síti Zadavatele, proto je nutná kompatibilita
ovládání s formou souborů softwaru zmíněných firem Corel a Adobe.
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Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části F je 180.000 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše.

3. 2. 7. Část G: Stolní zařízení s funkcí řezání
Poţadované zboţí:
1)

Maximální limitní
cena v Kč s DPH
za 1 ks:

Stolní zařízení s funkcí
60.000
řezání
Maximální cena Části G

Celkem
kusů:

Maximální limitní cena
v Kč s DPH za celou
poloţku:

1

60.000 Kč
60.000 Kč

Popis a konkretizace poţadovaného zboţí v rámci Části G: Stolní zařízení s funkcí řezání
1) Stolní zařízení s funkcí řezání
Poţadované mnoţství: 1 kus
Cena za 1 kus max.: 60.000 Kč s DPH (49.586,78 Kč bez DPH)
Minimální poţadavky/specifikace:
- Digitálně řízený servomotor
- Rychlost řezání: min. 100 mm/s
- Ovládací panel: ano
- Podavač materiálu pro hladký posun: ano
- Maximální šířka řezu min. 40 cm a šířka média min. 50 cm
- Mechanické rozlišení: min 0.025 mm
- Přítlak min 200 g
- Optické čidlo (OPOS) pro dodatečný ořez
- Typ materiálu, se kterým je zařízení schopno pracovat: vinyl, reflexní fólie, pískovací
fólie, naţehlovací fólie
- USB připojení: ano, min. 1x
- Speciální software součástí balení - pokud je nezbytný
Poţadavky na záruční dobu: standardní 24 měsíců.

Celková maximální hodnota dodávky v Části G je 60.000 Kč včetně DPH.
Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí maximální limitní ceny za
jednotlivé poloţky za 1 kus, dle poţadavků uvedených výše!
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4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Ukončení předmětu plnění :

4.2.

ihned po podpisu Kupní smlouvy
nejpozději do 31.12.2014

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: na adrese zadavatele
Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
Nerudova 33
301 00 Plzeň

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CELKEM
Předpokládaná hodnota celé zakázky: 753.700 Kč s DPH (tj. 622.892,56 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části A: 80.000 Kč s DPH (tj. 66.115,70 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části B: 160.500 Kč s DPH,- (tj. 132.644,62 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části C: 126.200 Kč s DPH (tj. 104.297,52 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části D: 77.000 Kč s DPH (tj. 63.636,36 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části E: 70.000 Kč s DPH (tj. 57.851,24 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části F: 180.000 Kč s DPH (tj. 148.760,33 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.

Předpokládaná hodnota dílčí Části G: 60.000 Kč s DPH (tj. 49.586,78 Kč bez DPH).
Uvedená cena je maximální moţná cena.
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6. POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném
rozsahu.
6.1.

Rozsah kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeče, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady,

6.2.

Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením čestného prohlášení,
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je moţné vyuţít vzor čestného
prohlášení - viz Příloha č. 3 ZD.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či
členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
uchazeče,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeče vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6.3.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe uchazeč, který předloţí:
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 ţivnostenské oprávnění či
licenci

6.4.

Pravost a stáří prohlášení
Prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje
právo poţadovat po uchazeči před uzavřením smlouvy předloţit originály nebo ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, postačuje předloţit prohlášení a doklady prokazující
splnění kvalifikačních předpokladů pouze jednou.

7. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, jeţ bude jmenována zadavatelem. Postupně bude
posouzena formální správnost a úplnost předloţených nabídek, následně hodnotící komise přistoupí
k hodnocení v rámci jednotlivých dílčích plnění (v abecedním pořadí – od Části A po Část G).
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8.1.

Hodnocení nabídek v dílčích Částech A,B,C,D,E,F a G
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejniţší nabídková cena v Kč včetně
DPH. Hodnotící kritérium nejniţší nabídková cena bude pouţito pro hodnocení nabídek ve všech
dílčích Částech této veřejné zakázky (Část A, Část B, Část C, Část D, Část E, Část F a Část G).
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.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM
9.1.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace a její přílohy tvoří zadávací podmínky. Informace a údaje uvedené
v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a přílohách vymezují závazné poţadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto poţadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně
respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování poţadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v přílohách bude povaţováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti ve
výběrovém řízení.
Zadávací dokumentaci včetně všech příloh uveřejní zadavatel 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.

9.2.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Zadávací podmínky stanovil zadavatel ve Výzvě k podání nabídek a v této Zadávací dokumentaci.

9.3.

Poskytování dodatečných informací
Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám si lze vyţádat u kontaktní osoby administrátora na
základě písemné ţádosti (akceptována je i elektronická forma). Písemná ţádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. do tj. 27.11.2014 do
10:00 hod. Na dotazy obdrţené po tomto datu nebude brán zřetel a dodatečné informace nebudou po
tomto datu poskytovány.
Zadavatel preferuje podání ţádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty.
Adresa pověřené kontaktní osoby: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56,
318 00 Plzeň, Mgr. Lenka Haraštová, e-mail: lenka.harastova@cnpk.cz, tel.: +420 377 224 260
Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě
zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, zároveň uveřejní zadavatel stejným
způsobem, jakým poskytne zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a dálkovým přístupem
v elektronickém
nástroji
EZAK
na
profilu
zadavatele
na
URL
adrese
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html, u příslušné veřejné zakázky, v sekci „dodatečné
informace“.
Zadavatel odešle dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení ţádosti
o dodatečné informace.
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Zadavatel je oprávněn poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí ţádosti.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
10.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena následovně:

od 15.11.2014 od 10:00 hod.

do 01.12.2014 do 10:00 hod.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, komise neotevírá.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné
podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí
být uvedena adresa uchazeče, na niţ je moţné zaslat oznámení.

10.2. Místo a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě.
10.2.1. Listinné podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána 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.
Nabídka uchazeče podána v listinné podobě musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče či za uchazeče.
Nabídky můţe uchazeč doručit poštou (kurýrní sluţbou nebo osobně) na níţe uvedenou adresu:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň
Česká republika
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Pozn.: Sídlo Centrálního nákupu se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56,
pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro.
V případě osobního podání je místem podání kancelář č. 1 Podatelna (III. patro) Centrálního nákupu,
příspěvkové organizace, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr,
vloţka 723 na adrese Vejprnická 663/56 318 00, Plzeň.
Provozní doba:

pondělí

8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

úterý

8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

středa

8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

čtvrtek

8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

pátek

8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 14:00 hodin

Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, coţ je dne 01.12.2014
do 10:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní
sluţbě). Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevírá. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
10.2.2. Elektronické podání nabídky
Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci dodavatele (uchazeče)
v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému
dokončení registrace je nutné vyuţít platný elektronický podpis zaloţený na kvalifikovaném
certifikátu. Pokud elektronický podpis uchazeč nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho
vyuţití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je nutné elektronický podpis zaloţený na
kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uţivatelské
příručce pro dodavatele https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a
manuálu
elektronického
podpisu
https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě, ţe se uchazeči nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČO pravděpodobně jiţ obsazeno.
Je moţné, ţe uchazeč byl před vypsáním této veřejné zakázky “předregistrován“ zadavatelem,
případně pověřenou osobou a je tedy jiţ veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je
velice podobný postupu popsanému v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit
pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu uchazeč.
V případě ztráty nebo neobdrţení předregistračního emailu lze kontaktovat Jana Kronďáka
(jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem.
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Test nastavení prohlížeče:
Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html má uchazeč možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč
splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.
Test prostředí
Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro
práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.
Test odeslání nabídky
Tento test uchazeči umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí
elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis uchazeče vyhovuje pro
využití v elektronickém nástroji E-ZAK.
Podmínky úspěšného průběhu:
Úspěšně absolvovaný první test prostředí, platný zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eldentity. PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.
CA).
Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz) na příslušném profilu této veřejné zakázky, a to po
předchozí registraci (viz výše). Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem
oprávněné osoby uchazeče.
10.3. Způsob zpracování nabídek
Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku. Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
V případě písemného podání předloţí uchazeč nabídku v jednom originále a dále zadavatel
doporučuje také předloţení nabídky v jedné kopii na CD/DVD s elektronickou podobou nabídky
ve formátu .pdf, jeţ bude obsahovat kompletní nabídku.
Pro zadavatele je při posuzování rozhodující pouze originál nabídky, který má obsahovat veškeré
poţadované dokumenty. Kopie nabídky a nabídka obsaţená v elektronické formě na CD/DVD mají jen
podpůrnou informativní povahu.
Veškeré doklady, u nichţ je vyţadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem
uchazeče nebo jím zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč povinen doloţit v nabídce
originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně
příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku
a přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v krouţkovém pořadači. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou
počínaje číslem 1 na titulní straně.
Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiloţených dokladů a oddělování
stránek.
Pokud uchazeč podává nabídku na více částí VZ:
-

podá nabídku v jedné velké obálce (krabici), která bude obsahovat přehledně odlišené
dokumenty rozdělené podle Částí veřejné zakázky, přičemţ kaţdá jednotlivá část bude
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obsahovat dokumenty náleţející k této konkrétní části (zejména krycí list, návrh kupní
smlouvy na danou část, doklady a prohlášení).
Prohlášení a doklady prokazující kvalifikaci stačí předloţit pouze jednou v nabídce na jednu část,
pokud jsou dokumenty společné pro všechny části veřejné zakázky.
Jestliţe uchazeč podává nabídku na více částí veřejné zakázky, stačí, kdyţ prohlášení a doklady,
které prokazují splnění základních a profesních předpokladů předloţí pouze jednou v obálce
podané na jednu z částí. Z prohlášení a dokladů však musí vyplývat, ţe se vztahují ke všem částem,
na které uchazeč podává nabídku.
10.4. Specifikace dodávky
Ze specifikace musí být jasné, ţe dodavatel splňuje všechny poţadavky zadavatele na předmět plnění
v té části, na kterou podává nabídku.
Uchazeč vypracuje, vyplní a ocení Seznam nabízeného IT vybavení (Příloha č. 6 – Technická
specifikace a cenový list). V příloze č. 6 uchazeč vţdy uvede konkrétní typ nabízeného IT
vybavení, jeho technickou specifikaci, podle které bude moţné ověřit splnění minimálních
technických poţadavků uvedených v této Zadávací dokumentaci (bod 3.2) a cenu za všechny
poţadované kusy v členění bez DPH a včetně DPH, aby bylo moţné ověřit splnění limitace
nabídkových cen jak za jednotlivé kusy, tak za celý předmět veřejné zakázky. Dále bude
v příslušné kolonce rovněţ uvedena cena za celý předmět veřejné zakázky v členění bez DPH a
včetně DPH. Vyplněná Část Přílohy č. 6 – Technická specifikace a cenový list, na kterou uchazeč
podá nabídku, se později stane přílohou Kupní smlouvy.
Specifikace musí být v souladu s poţadavky zadavatele, které jsou upřesněny v Zadávací
dokumentaci v čl. 3. Uchazeč můţe nabídnout zboţí s lepšími parametry, nikoliv s parametry
horšími, neţ poţaduje zadavatel v Zadávací dokumentaci.
Nabídka, která nesplní poţadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude shledána
hodnotící komisí jako nepřijatelná.
V případě poţadavku na výkon procesoru a grafické karty, který je stanovený minimální bodovou
hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net a www.videocardbenchmark.net zadavatel
uchazečům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 7 tabulku s bodovými hodnotami procesorů
platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 7 - Benchmarky. Podle těchto tabulek
bude zadavatel kontrolovat splnění poţadovaných hodnot.

10.5. Obsah a členění nabídky uchazeče
Zadavatel poţaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:
Vyplněný příslušný Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče nebo za uchazeče s uvedením nabídkové ceny a dalších údajů (viz Příloha č. 1)
Návrh kupní smlouvy, který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
nebo za uchazeče (viz příloha č. 2)
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
(viz Příloha č. 3)
Seznámení se zadávací dokumentací (viz. Příloha č.4)
Čestné prohlášení o subdodavatelích (viz Příloha č. 5)
Technická specifikace a cenový list (viz Příloha č. 6), dále je moţné uchazečem připojit
Produktové listy
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V případě zaslání produktových listů jako přílohy k Příloze č. 6 – Technická specifikace plnění
a cenový list, ve kterých bude vyznačeno splnění všech zadavatelem poţadovaných parametrů,
zadavatel, vzhledem ke specifičnosti poţadovaných prvků, připouští zaslání produktových listů
v angličtině.
Uchazeč můţe v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou.
Uchazeč je oprávněn doplnit nabídku téţ o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu
veřejné zakázky. Nedodrţení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky
z posuzování a vyloučení uchazeče.
Dokumenty předloţené v nabídce musí odpovídat příslušné části, na kterou uchazeč podává nabídku.
Jednotlivé části musí být od sebe odděleny a obsahovat dokumenty týkající se dané části (krycí list,
návrh kupní smlouvy apod.).

11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami proběhne po uplynutí termínu pro podání nabídek v sídle pověřené osoby.
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky malého rozsahu bude otevírání obálek neveřejné a zástupci
uchazečů se otevírání obálek s nabídkami nezúčastní.
Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí, která bude zároveň pověřena otevíráním obálek,
posouzením kvalifikace, posouzením obsahu nabídek a hodnocením nabídek. Hodnotící komisi jmenuje
zadavatel. Otevírání obálek se mohou zúčastnit také další osoby v roli pozorovatele, o kterých tak stanoví
zadavatel.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běţet
okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu - dobu, po kterou je
uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání 90 dnů.

13. POŢADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1. Nabídková cena
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky v dané části celou souhrnnou
částkou na základě nejniţší nabídkové ceny za jednotlivá dílčí plnění.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu vyplněním tabulky na Krycím listu (viz Příloha č. 1) a to vţdy na tu
část, na kterou podává nabídku.
Uchazeč uvede VŢDY celkovou nabídkovou cenu členěnou na:

Cena celkem bez DPH
DPH
DPH
Cena celkem vč. DPH

Kč
%
Kč
Kč

Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a zvlášť bude vyčíslena i celková cena včetně DPH. DPH bude
v nabídce uvedené ve výši platné ke dni podání nabídky. Cena uvedená v nabídce bude povaţována
za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena
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stanovena jako nejvýše přípustná. Součástí ceny musí být veškeré náklady spojené s provedením
veřejné zakázky (např. doprava, poštovné, nátisk atd.).
Celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH nesmí v příslušné části překročit celkovou
předpokládanou hodnotu této části VZ uvedenou ve čl. 5 ZD. Pokud uchazeč v nabídce na danou
část uvede cenu v Kč bez DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat poţadavky zadavatele a po
vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení na danou
část.
Podobná pravidla platí nejen pro cenu celé zakázky, ale rovněţ pro maximální cenové limity
stanovené u jednotlivých dílčích Částí (Část A - G), stejně jako pro maximální ceny s DPH za kus
stanovené u jednotlivých poloţek v kaţdé Části. V případě, ţe nabídka pravidla poruší, bude jeho
nabídka z hodnocení v dané Části vyloučena. V případě, ţe v jedné nabídce dojde zároveň
k porušení pravidla o cenových limitech v rámci některé z Části a současně budou ve stejné nabídce
stanovená pravidla dodrţena v rámci jiné Části, taková nabídka bude vyloučena z hodnocení pouze
v té Části, ve kterém došlo k porušení pravidel, v ostatních Částech pak bude taková nabídka
hodnocena jako splňující podmínky hodnocení.
Uchazeč zároveň doloţí kalkulaci nabídkové ceny rozepsanou na jednotlivé poloţky, opět s údaji
o ceně s DPH a bez DPH (viz příloha č. 1 Krycí list; resp. viz Příloha č. 6 – Technická specifikace
a cenový list).
Uvedené poţadavky na zpracování nabídkové ceny uchazeč doloţí ve své nabídce jednak formou
samostatného prohlášení obsahujícího uvedené poţadavky (Příloha č. 1 - Krycí list, Příloha č. 6 –
Technická specifikace a cenový list) a jednak tyto údaje doplní do Návrhu smlouvy (Příloha č. 2 –
Návrh kupní smlouvy).
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady uchazeče (prodávajícího), spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
Podmínky, za nichţ je moţno překročit nabídkovou cenu:
Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny bez DPH v průběhu trvání smlouvy v případě navýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena s DPH o příslušné navýšení sazby DPH ode dne
účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze v těchto případech zvýšit pouze formou písemného
dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (zhotovitelem).
13.2. Platební podmínky
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněţ veškeré cenové údaje a platební
doklady budou uváděny v této měně.
Fakturace poskytnuté dodávky proběhne po ukončení dodání celého předmětu veřejné zakázky na
základě předloţeného daňového dokladu (faktury), a to po převzetí předmětu veřejné zakázky.
Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný zadavatelem a uchazečem. Doba splatnosti
daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu
zadavatele ve prospěch účtu uchazeče.
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Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náleţitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména
tyto náleţitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
číslo dokladu,
den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
označení peněţního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
název a označení části předmětu platby,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.

V případě, ţe daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náleţitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloţeny řádné doklady (přílohy) smlouvou vyţadované, je zadavatel oprávněn vrátit
jej uchazeči a poţadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).
Právo vrátit tento doklad uchazeči zaniká, neuplatní-li jej zadavatel do sedmi pracovních dnů ode dne
doručení takového dokladu uchazečem.
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) zadavateli začne plynout
nová lhůta splatnosti.

14. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
14.1. Obchodní podmínky
Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v ţádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by
znevýhodňovalo zadavatele.
Obchodní a platební podmínky jsou obsaţeny v Návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této
ZD. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Návrh kupní smlouvy musí odpovídat Příloze č. 2 této ZD, zadávacím podmínkám a této zadávací
dokumentaci včetně obchodních, platebních podmínek a poţadavků operačního programu OP VK.
V Návrhu kupní smlouvy uchazeč doplní údaje označené „VYPLNÍ UCHAZEČ“, zejména
identifikační údaje prodávajícího, nabídkovou cenu atd., ostatní ustanovení v Návrhu kupní smlouvy
uchazeč nesmí měnit. Návrh kupní smlouvy musí obsahovat vţdy jen poţadavky jedné příslušné
části, na kterou uchazeč podává nabídku (nabídkovou cenu, vymezení, přílohu aj.). Uchazeč předloţí
tolik návrhů kupních smluv, na kolik částí nabídku podává.
Uchazeč v nabídce předloţí Návrh kupní smlouvy, a to vţdy samostatně na tu část, na kterou
uchazeč podává nabídku. Návrh kupní smlouvy na Části A aţ G veřejné zakázky tvoří přílohy č. 2
ZD. V návrhu smlouvy na příslušnou část uchazeč vyplní poţadované údaje (viz poloţka =VYPLNÍ
UCHAZEČ=).
Na kaţdou část musí být vţdy předloţen jeden návrh smlouvy, který se týká dané části, je
nepřípustné slučovat do jedné smlouvy více částí. Návrh smlouvy musí akceptovat veškeré
poţadavky stanovené zadavatelem v podmínkách tohoto výběrového řízení i v zadávací dokumentaci,
a to jak poţadavky věcné a technické, tak poţadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy nesmí
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obsahovat ustanovení, které bude v rozporu se zadávacími podmínkami nebo které zhorší postavení
zadavatele, v opačném případě bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč následně vyloučen
z účasti ve výběrovém řízení. Uchazeč není oprávněn se odchýlit od návrhu smlouvy předloţeného
zadavatelem jako příloha zadávací dokumentace. Kaţdý návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či
pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. V případě, ţe Návrh
smlouvy o dílo nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude nabídka
vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.

15. POŢADAVKY OPVK
15.1. Poţadavky OPVK, jeţ musí být obsaţeny ve smlouvě
Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise
(ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umoţnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících
se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhoţ je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy,
umoţnit průběţné ověřování skutečného stavu plnění předmětu smlouvy v místě realizace
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými
osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhoţ je dodávka
hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy,
Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další
orgány oprávněné k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků,
veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu
plnění této smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené
dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími platnými právními
předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli prodávající zaváţe
touto povinností i případné partnery a subdodavatele. Uchazeč je dále povinen uchovávat účetní
záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.
Uchazeč je dále povinen uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006
a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK.
Touto povinností zaváţe i případné partnery a subdodavatele. Tj. uchazeč se zavazuje dodrţovat
pravidla publicity na všech dokumentech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

16. SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY NA PROFILU ZADAVATELE A
ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU
Zadavatel poţaduje, aby uzavřená kupní smlouva včetně příloh a případných dodatků byla uveřejněna na
profilu
zadavatele,
v
elektronickém
nástroji
E-ZAK,
a
to
na
URL
adrese:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html v detailu veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části návrhu smlouvy, jejichţ uveřejněním by došlo k porušení
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ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je v tomto případě
povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí s odkazem na ustanovení právních předpisů.

17. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle článku 7.4.11
Příručky a na profilu zadavatele na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html,
u příslušné veřejné zakázky, v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“ a to do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Okamţikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky povaţuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

18. ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti na výběrovém řízení na
profilu zadavatele na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html, u příslušné veřejné
zakázky, v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“ a to do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele
o vyřazení nabídky (resp. vyloučení uchazeče). Okamţikem uveřejnění na profilu zadavatele se Rozhodnutí
o vyloučení povaţuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

19. OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, a to bez důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu,
nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadavatel (dle článku 7.4.12 Příručky) musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
-

nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky, nebo
nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky splňující poţadavky zadavatele na
předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
byly zjištěny váţné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení,
resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace veřejné zakázky, nebo
odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímţ bylo moţné smlouvu uzavřít.

Zadavatel (dle článku 7.4.12 Příručky) můţe zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
-

v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli poţadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo
vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl
zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 7.4.7 Příručky (Smlouva
s dodavatelem).

Zadavatel uveřejní Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na profilu zadavatele v elektronickém nástroji
E-ZAK na URL adrese Příloha https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3164.html v sekci „Dokumenty veřejné
zakázky“. Okamţikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o zrušení výběrového řízení povaţuje
za doručené všem dotčeným uchazečům.

20. VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn na stránkách zprostředkujícího subjektu zadavatele, kterým je
Plzeňský kraj, a to na URL adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs. Výsledek bude uveřejněn prostřednictvím
příslušného formuláře. Bliţší informace o výsledku výběrového řízení jsou obsaţeny v bodě 7.4.11. Příručky.
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21. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
21.1. Subdodavatelé
V případě vyuţití subdodavatele je uchazeč povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné
zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen
uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Uchazeč můţe pouţít přílohu č. 5 ZD.
V případě, ţe uchazeč nebude realizovat ţádnou část veřejné zakázky prostřednictvím
subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení, nebo pokud nabídka nebude
obsahovat informaci o subdodavatelích, bude mít zadavatel za to, ţe uchazeč provede zakázku pouze
vlastními silami.
Subdodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehoţ
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéţ výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci dle Přílohy ZD.

22. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

-

posunout nebo odloţit začátek plnění předmětu veřejné zakázky s ohledem a v závislosti na výši
disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před jeho
dokončením. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit dodavateli veškeré realizované
dodávky na zakázce,
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem
v nabídce,
nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení,
nevracet uchazečům podané nabídky,
kdykoli a bez udání důvodu, nebo z jakéhokoliv důvodu, zejména pak z důvodu nedostatku
finančních prostředků nebo nepřidělení dotace výběrové řízení zrušit, nejpozději však do podpisu
kupní smlouvy s vítězným uchazečem.

Zadavatel poţaduje, aby mu byly vţdy řádně a včas oznámeny veškeré změny v kvalifikaci uchazeče
a předloţeny potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu
Zadavatel si vyhrazuje limitovat nabídkovou cenu.
Zadavatel akceptuje i nabídky od uchazečů, kteří nebyli výslovně vyzváni k podání nabídky.
Proti úkonům zadavatele v rámci této veřejné zakázky není moţné podat námitky dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Plzni dne 13.11.2014

Mgr. Marie
Klesová

Digitálně podepsal 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 10:14:36 +01'00'

.........................................................
Mgr. Marie Klesová
ředitelka
Střední odborná škola obchodu, uţitého
umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Stránka 29 z 30

Přílohy:
Součástí ZD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 – Seznámení se zadávacími podmínkami
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 6 – Technická specifikace plnění a cenový list
Příloha č. 7 – Benchmarky
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