
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/01.0001  

Název projektu: Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů 

Název zakázky: Vybavení učebny didaktickou a výpočetní technikou 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce)  

dodávka 

 
Identifikační údaje zadavatele 
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. 
Komenského 240 
679 02 Rájec-Jestřebí 
zastoupená – Ing. Stanislavem Laštůvkou – ředitelem školy 
IČO: 25313304 
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl O, vložka 11 
tel. 516 432 181 
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz 
 
Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa 
Ing. Stanislav Laštůvka, 516 432 181 (603 588 359), reditel@gymnaziumrajec.cz 
 
Název a popis předmětu zakázky  
 
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní a didaktické techniky pro účely realizaci projektu 
Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů č. CZ.1.07/1.1.16/01.0001. 
-  21 ks notebook včetně OS  
-  1 ks  multifunkční  zařízení 
-  8 ks externí harddisk 
-  1 ks vizualizér  
-  21 ks software – kancelářský balík  
-  21 ks software – antivirová  ochrana  
-  montáž, instalace a uvedení do provozu, instruktáž a doprava 
 
 
 

 

 

 



 

Technická specifikace jednotlivých částí dodávky 
 
Notebook  

Počet kusů: 21 
- CPU min. 2,5 GHz, min. dvoujádrový, výkon ekvivalentní i5-2450M a vyšší 
- RAM min. 4GB 
- Min. 3x USB 3.0 + USB 2.0 
- Matný displej, min 1366 x 768 
- VGA, HDMI 
- DVD, BT, Wi-Fi, cam 
- OS kompatibilní s W7 PRO 
- Záruka minimálně 2 roky poskytovaná výrobcem 
- Příslušenství: bezdrátová myš 
- Maximálně přípustná cena je 18.500,-- Kč včetně DPH za jeden kus 

 
Multifunk ční zařízení 

 Počet kusů: 1 
       -    barevný laserový tisk 
       -    minimální rychlost barevného tisku 12 str./min.               
       -    minimální rychlost černobílého tisku 15 str./min. 
       -    rozlišení tisku min. 1200 × 2400 dpi 
       -    automatický podavač na min. 15 listů A5 až 216x356 mm 
       -    hlavní zásobník papíru min. na 150 listů  
       -    manuální podavač min. na 10 listů 
       -    možnost manuálního duplexního tisku 
       -    připojení USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi 
       -    paměť min. 128 MB 
       -    skenování min. 1200 × 1200 dpi, 24bitové barvy/8bitové odstíny šedi,  
            PDF/JPEG/TIFF 
       -    skenování do sítě, na e-mail, na zařízení s rozhraním USB 
       -    kopírování min. 600 × 600 dpi 
       -    funkce kopírování: Kompletování, zvětšení/zmenšení, automatické potlačení pozadí,   
             kopírování knih, mazání okrajů, fotografický režim, kopírování více stran na jeden list 
       -    černé tonery min. na 4.500 stran  
       -    barevné tonery min. na 2.500 stran při dodání 
       -    záruka minimálně 2 roky  
 
 Externí harddisk 
       Počet kusů : 8 

- Formát 2,5“ 
- Kapacita min. 500 GB 
- USB 3.0 
- Záruka minimálně 2 roky 

 
 



 

Vizualizér včetně adaptéru pro připojení na mikroskop 
      Počet kusů: 1 

- Rozlišení až 1080p HD 
- Optický zoom min. 6x 
- Digitální zoom min. 8x 
- Manuální i automatické ostření 
- Makroobjektiv 
- Připojení na mikroskop 
- Vestavěný mikrofon 
- Možnost ukládání dat na SD kartu 
- Záruka minimálně 2 roky 
- Maximálně přípustná cena 39.000,-- Kč včetně DPH 

 
Software – kancelářský balík 
      Počet kusů: 21 

- MS Office 2010 CZ nebo kompatibilní (upřednostňujeme MS Office z důvodu jeho 
využívání na všech dostupných počítačích zadavatele a na proškolení všech 
zaměstnanců na užití tohoto produktu) 

-  
 Software – antivirová  ochrana 
      Počet kusů: 21 

- Licence min. na 3 roky 
- Antivirová a antispywarová ochrana 
- Technická podpora ze strany výrobce 
- Centrální správa 

  
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení s právem vyloučit uchazeče z výběrového 
řízení při nesplnění podmínek daných zadavatelem.  
Zakázka je zadávána jako celek, nedělí se na případné samostatně zadávané části. Uchazeč je 
proto oprávněn podat nabídku výlučně na celý předmět zakázky.  
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu podle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost při předpokládané hodnotě plnění nejméně 200 000 Kč a nedosahující 
800 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení se řídí pravidly určenými Příručkou pro příjemce 
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 5 platné 
od 9. 8. 2011. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy 
dle podmínek určených Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 5 platné od 9. 8. 2011. 
 
 
 
 



 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH a s DPH 
Celková cena zakázky je stanovena jako maximální ve výši 458.000,-- Kč (549.600,-- Kč 
včetně DPH). Cena jednoho kusu notebooku včetně OS nesmí překročit 18.500,-- Kč vč. DPH 
Nabídková cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu na jednotlivé typy dodávaného 
zboží. Dále uveďte celkovou cenu zakázky bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Cena 
se v průběhu dodávky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše 
přípustná. Celková nabídková cena musí zahrnovat kromě poptávaného zboží také dopravu 
zboží do sídla zadavatele, zprovoznění zařízení, odbornou instruktáž jeho obsluhy, instalaci a 
nastavení.  
 

Platební podmínky 
Kupní cena bude hrazena fakturou se splatností 60 dnů a zadavatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.  
Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 0,05 % 
z ceny předmětu plnění veřejné zakázky za každý i započatý den prodlení. 
 
Lhůta a místo pro podání nabídky 
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 16. 7. 2012 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24. 7. 2012 
Rozhodující  je datum podání poštovní zásilky. 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v tomto výběrovém řízení.  
Nabídky budou podávány na adresu: 
 Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s., 
 Komenského 240,  
 679 02 Rájec-Jestřebí 
Osobní doručení nabídky není možné.  
 
Obsah a forma nabídek 
Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních (jeden originál podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče a jedna kopie). Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek poštou (doporučeným dopisem).  

Zadavateli je předá ve stanovené lhůtě v zalepené a nepoškozené obálce.  
Na přední straně obálky musí být uvedeno: název a adresa uchazeče, výrazné upozornění 
NEOTEVÍRAT , CZ.1.07/1.1.16/01.0001 (číslo projektu) a Vybavení učebny didaktickou a 
výpočetní technikou (název zakázky). 
Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být číslovány vzestupnou řadou a 
spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. 
První stranu nabídky tvoří krycí list nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace), který 
obsahuje název zakázky, všechny požadované údaje o zadavateli i uchazeči: název a sídlo 
uchazeče, www, telefon, e-mail, IČ, DIČ, jméno a příjmení osoby jednat za uchazeče včetně 
její funkce. Dále uchazeč na krycím listu uvede celkovou nabídkovou  cenu bez DPH, DPH, 
cenu s DPH. Krycí list bude opatřen razítkem uchazeče a podepsán osobou oprávněnou jednat 



 

jménem uchazeče. Na krycím listu uvede uchazeč celkový počet listů nabídky(včetně krycího 
listu) 
 
Povinné součásti nabídky: 

- Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon 
- Doklady o prokázání kvalifikaci dodavatele 
- Technická specifikace nabídky (popis nabízeného zboží vč. technických parametrů 

komponentů) 
- Cena musí být zpracovaná v detailu na jednotlivé zboží uvedené v popisu předmětu 

zakázky, dále musí být uvedena celková cena zakázky bez DPH, částka DPH a cena 
včetně DPH 

- Písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, který musí být podepsán oprávněnou 
osobou dodavatele 

 
Termín otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 26. 7. 2012  na adrese zadavatele. 
 
Doba a místo plnění zakázky 
Po uzavření kupní smlouvy bude zboží dodáno do 3 týdnů, nejpozději však do 30. 8. 2012. 
Místem plnění zakázky je  
Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s., Komenského 240,  
679 02 Rájec-Jestřebí. 
 
Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů  
Zadavatel požaduje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele, 
přičemž pro splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného 
prohlášení (příloha č. 1), tj. 
- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

- Česné prohlášení, že dodavatel splňuje další kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 
zákona č . 137/2006 Sb. 

Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán nebo kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 
kalendářních dnů. 
Možno doložit kopie dokumentu, originál či ověřenou kopii předloží vybraný uchazeč 
před podpisem smlouvy. 

 
 



 

Návrh smlouvy  
Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. Smlouva musí obsahovat smluvní strany, vč. IČ, DIČ, předmět plnění, cena, 
 vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební 
podmínky, doba a místo plnění. 
Do návrhu smlouvy musí být zakomponován text, že se jedná o dodávku v rámci zakázky 
pro projekt Experimentální u čebna pro výuku přírodovědných předmětů, registrační 
číslo CZ.1.07/1.1.16/01.0001, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Smlouva musí 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. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Archivace dokladů je nutná do 31.12. 2025, tyto je nutno opatřit platnými logy ESF, EU, 
MŠMT, OP VK. 
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky 
uchazeče. 
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 
 
 
Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení 
Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou podány ve stanovené lhůtě v zalepené a 
neporušené obálce zadavateli. Nabídky dodané po této lhůtě nebo nabídky dodané v porušené 
obálce budou z výběrového řízení vyloučeny. Úplné nabídky budou hodnoceny podle 
následujících kritérií. 
 
Hodnotícími kritérii pro hodnocení dodávaného počítače jsou: 

- Výše nabídkové ceny vč. DPH (70 %) 
- Technické parametry (30 %) 

 
Způsob hodnocení: 
 
Pro kritérium Kc = výše nabídkové ceny včetně DPH 
 
          nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena včetně DPH) 
Kc = -------------------------------------------------------------- x 70 % 
                                cena hodnocené nabídky 
 
 
 
 
 
 



 

Pro kritérium Kt = technické parametry  
 
Hodnotitelé stanoví  své hodnocení na základě srovnání technických parametrů dodávaného 
zboží zjištěného průzkumem trhu.  
 
            počet bodů hodnocené nabídky 
Kt =   --------------------------------------------- x 30 % 
              100 
 
 
Dotazy 
Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na 
adresu kontaktní osoby. 
Odpovědi na případné dotazy budou zpřístupněny všem osloveným uchazečům. 
 
 
 
 
V Rájci-Jestřebí 13. 7. 2012 
 
        Ing. Stanislav Laštůvka 
              ředitel školy 


