Masarykova obchodní akademie, Jičín
17. listopadu 220, Jičín
vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodání

„Výpočetní techniky“
s těmito zadávacími podmínkami:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání PC a notebooků.
Zakázka zahrnuje – dodání 7 ks PC SESTAVA 1, 8 ks PC SESTAVA 2, 19 ks PC
SESTAVA 3, 3 ks notebook.
Přesná specifikace PC SESTAVY 1, PC SESTAVY 2, 19 ks PC SESTAVA 3, 3 ks notebook
je uvedena v části 2 tohoto dokumentu.
V nabídce musí být oceněny i další práce a služby:
doprava PC a notebooku do budovy č.p. 220
Kvalitativní podmínky:
Požadovaná minimální záruční doba je min. 36 měs. se servisem na místě do 2. dne pro
všechny předměty dodávky.
Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a dodavatel musí garantovat, že předmět plnění
bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek při dodání
techniky může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele (zadavatele)
bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.
2.

Zadávací dokumentace

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.
Za předání zadávací dokumentace nebude požadována žádná finanční částka.
Kontaktní osobou pro zadávací dokumentaci je Mgr. František Egrt, tel. 493 532 515
e-mail: egrt@moa-jc.cz
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PC SESTAVA 1
Skříň: Middletower včetně zdroje – přední USB vstup
Operační paměť: alespoň 4 GB, DDR3, dual channel
Pevný disk: SATA 3Gb/s, alespoň 16MB cache, minimálně 250 GB
Procesor: minimálně 3730 bodů v benchmark testu PassMark – CPU Mark
Základní deska s integrovanou LAN, zvukovou kartou
Samostatná grafická karta s dvěma výstupy DVI – I
DVD mechanika
Klávesnice: USB, dvouřádkový enter, dlouhý SHIFT, dlouhý BACKSPACE
Myš: USB, optická nebo laserová
Monitor: LCD alespoň 18,5“, bez reproduktorů

PC SESTAVA 2
Skříň: Middletower včetně zdroje – přední USB vstup
Operační paměť: alespoň 4 GB, DDR3, dual channel
Pevný disk: SATA 3Gb/s, alespoň 16MB cache, minimálně 250 GB
Procesor: minimálně 3730 bodů v benchmark testu PassMark – CPU Mark
Základní deska s integrovanou VGA, LAN a zvukovou kartou
DVD mechanika
Klávesnice: USB, dvouřádkový enter, dlouhý SHIFT, dlouhý BACKSPACE
Myš: USB, optická nebo laserová
Monitor: LCD alespoň 18,5“, bez reproduktorů

PC SESTAVA 3
Skříň: Middletower včetně zdroje – přední USB vstup
Operační paměť: alespoň 4 GB, DDR3, dual channel
Pevný disk: SATA 3Gb/s, alespoň 16MB cache, minimálně 250 GB
Procesor: minimálně 3730 bodů v benchmark testu PassMark – CPU Mark
Základní deska s integrovanou VGA, LAN a zvukovou kartou
Klávesnice: USB, dvouřádkový enter, dlouhý SHIFT, dlouhý BACKSPACE
Myš: USB, optická nebo laserová
Monitor: LCD alespoň 18,5“, bez reproduktorů

Notebook
Operační paměť: alespoň 4 GB, DDR3, dual channel
Pevný disk: SATA 3Gb/s, minimálně 500 GB
Procesor: minimálně 1829 bodů v benchmark testu PassMark – CPU Mark
Klávesnice: integrovaná klávesnice plná, včetně bloku číselných kláves
Displej: 15,6“ s rozlišením 1366 x 768
Interní optická mechanika DVD ±RW/ RAM
Min 3x USB z toho min 1x USB 3.0
Grafické výstupy: VGA, min 1x HDMI
Integrovaná Wi-Fi

Referenční údaje se posuzují dle testů uveřejněných na webových stránkách
http://www.cpubenchmark.net
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Elektronická podoba zadávacích podmínek včetně všech příloh je k dispozici na www
stánkách zadavatele – www.moa-jc.cz.
3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Mezní lhůta realizace veřejné zakázky:
Termín dodání požadované techniky 20. 11. 2013
Místem plnění je budova Masarykovy obchodní akademie, 17. listopadu 220, Jičín.
Splněním zakázky se rozumí její úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a převzetí
techniky a předání dokladů.
4.

Předpokládaná hodnota zakázky

Celková cena zakázky je předmětem nabídky.
Maximální předpokládaná cena je bez DPH: Kč 265000,(DPH 21 %).
5.

Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
6.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a
cena celková včetně DPH. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k dodávce
techniky (např. doprava atd.) a tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná.
7.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, jejichž dodržení zadavatel vyžaduje, jsou
uvedeny v přiloženém vzoru smlouvy. Pokud uchazeč doplní do obchodních podmínek další
ustanovení, nesmí být tato v rozporu s obchodními podmínkami požadovanými zadavatelem
či jinak znevýhodňovat zadavatele.
8.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta, ve které lze podávat nabídky, počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění oznámení
zadávacího řízení a končí dne 31. 10. 2013 v 09.00 hod. Nabídky lze podávat osobně v sídle
Masarykovy obchodní akademie Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín, nebo poštou na shora
uvedenou adresu zadavatele tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídky.
Obálka bude zřetelně označena :
„Výpočetní technika“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ a na uzavření opatřena přelepkou s
razítkem uchazeče a podpisem oprávněného zástupce uchazeče.
9.

Zadávací lhůta, otevírání obálek

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou počíná běžet dnem otevírání obálek a
končí dnem 16. 12. 2013. Otevírání obálek je neveřejné.
Výsledek výběru nejvhodnější nabídky bude oznámen všem uchazečům a bude zároveň
zveřejněn na www stránkách MOA; proti výsledku výběru je možné podat námitky, které
zadavatel zodpoví do deseti dnů od jejich obdržení. Na tyto námitky se nevztahují příslušná
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ustanovení zákona č.137/2006 Sb. a nemají ani odkladný účinek ve vztahu k datu uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem.

10.

Název, sídlo, telefon nebo fax zadavatele

Název: Masarykova obchodní akademie, Jičín
Sídlo: 17. listopadu 220, 506 11 Jičín
Zastoupená: Ing. Jiřím Tajčem, ředitelem školy
tel.: 493 532 515, 493 535 125
IČ: 601 16 935
Kontaktní osoba: Mgr. František Egrt, tel. 493 532 515, e-mail: egrt@moa-jc.cz
11.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídku místa plnění lze dohodnout individuálně se zadavatelem, nejpozději do
25.10. 2013. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě
písemně podaných dotazů na adresu zadavatele doručených nejpozději k témuž datu.
Každému dodavateli - zájemci budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce.
12.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

a) nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, krycí list a návrh smlouvy
bude podepsán oprávněnou osobou (oprávněnými osobami); v případě subjektu zapsaného
v obchodním rejstříku v souladu se způsobem podepisování dle výpisu z obchodního
rejstříku – neveřejné části (bude přiložena), v případě podpisu zmocněným zástupcem
v souladu s plnou mocí (bude přiložena);
b) nabídka bude svázána tak, aby nebylo možno jakoukoliv část volně vyměňovat či
dodatečně doplňovat, nabídka bude na přední straně opatřena krycím listem dle
připojeného vzoru s uvedením obsahu;
c) nabídka musí obsahovat jméno obchodní firmy, sídlo a IČ uchazeče, přesnou adresu,
telefonní a faxové spojení a uvedení odpovědného zástupce uchazeče, pověřeného
k dalšímu jednání;
d) součástí nabídky bude návrh smlouvy, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný
rozsah základních ujednání; každý list smlouvy v nabídce bude očíslován;
e) součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem
nabídky po dobu zadávací lhůty.
13.

Práva zadavatele

a) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení
b) zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V Jičíně dne 14. 10. 2013

Ing. Jiří Tajč
ředitel školy
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