Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a
vyzýváme Vás k podání nabídky.
1. Zadavatel:
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Zastoupený/
jednající:

Mírová 81, 471 24, Mimoň
Příspěvková organizace
48282545
Mgr. Eva Majlišová, ředitelka školy
tel. 487 862 180, email. zams-mimon@volny.cz

2. Předmět zakázky a popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, zaškolení obsluhy, předání
dokumentace ke zboží v českém jazyce.
Jedná se následující zboží: Dodávka techniky a SW
Technické požadavky (minimální) zadavatele (popis) jsou následující:
 Interaktivní tabule včetně montáže
Interaktivní tabule s bílým odolným povrchem ovládaná dotykem ruky a popisovači.
Technologie snímání musí umožňovat ovládání tabule dotykem rukou i popisovačem
(bezbateriovým, bezúdržbovým) a umožňovat práci min. 2 žáků současně (tj. min. 2
dotykem). Min. úhlopříčka 77“, min. rozměry 156 x 117cm. Ovládání tabule nesmí
být závislé na popisovačích (pro případ jejich poškození či ztráty), popisovače musí
být bezdrátové, bezbateriové (bezúdržbové) a odolné proti mechanickému poškození,
velikostí vhodná pro žáky ZŠ. Odkládací lišta obsahovat tlačítko pro aktivaci
klávesnice a pravého tlačítka myši. Včetně software pro tvorbu digitálních učebních
materiálů pro přípravu interaktivních cvičení, musí umožňovat otevřít soubor, spustit
všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu soubory s příponou
.notebook (pedagogové mají vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto
formátu a jsou na něj proškoleni, zamezení práce s tímto formátem by zadavateli
způsobilo obtíže přinášející další přídavné náklady). Autorský nástroj musí být
kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být
lokalizováno do českého jazyka. Musí být k dispozici aplikace s obdobnými funkcemi
pro tablety platformy iOS – licence umožňující instalaci na min. 4 PC. Včetně
potřebné kabeláže, montáže a dopravy.
Záruka na tabuli – min. požadovaná: 60 měsíců. Počet kusů: 3.
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 Datový projektor včetně montáže
Datový projektor s krátkou projekční vzdáleností. Minimální technické parametry:
světelný výkon 3000 ANSI lumen, nativní rozlišení: XGA (1024 x 768). Součástí
projektoru musí být dodávka držáku, který umožní projektor instalovat na zeď
učebny. Včetně potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka - min. požadovaná:
36 měsíců na projektor.
Počet kusů: 3.
 Ozvučení učebny včetně montáže
Aktivní stereo reproduktory pro ozvučení učebny s možností montáže na zeď učebny.
Výkon min. 2 x 12W RMS. Včetně potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka –
min. požadovaná: 24měsíců. Počet kusů: 3.
 Výukový software
Výukový software pro tvorbu digitálních učebních materiálů pro přípravu
interaktivních cvičení, musí umožňovat otevřít soubor, spustit všechny aktivity,
animace a widgety, uložit v původním formátu soubory s příponou .notebook
(pedagogové mají vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto formátu a jsou
na něj proškoleni, zamezení práce s tímto formátem by zadavateli způsobilo obtíže
přinášející další přídavné náklady). Autorský nástroj musí být kompatibilní s
operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být lokalizováno do
českého jazyka. Musí být k dispozici aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety
platformy iOS – licence umožňující instalaci na neomezený počet školních i
domácích PC žáků i zaměstnanců školy.

3. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a instalace /montáže, jak je výše
uvedeno v předmětu zakázky) činí 182.645,-Kč bez DPH, tj. 221.000,-Kč s DPH .
Uvedená cena je maximální možná.
Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než 39 999,- Kč včetně DPH. (33 057,Kč bez DPH).
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění zakázky:

Mírová 81, 471 24, Mimoň

5. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do dne 26. 10. 2015 do 12.00hod.
Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele nebo písemně doporučenou poštou na
adresu zadavatele.
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Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena
a převzata zadavatelem.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou
zadavatelem hodnoceny.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Otvírání obálek se uskuteční dne 26. 10. 2015 ve 13.30 hodin na adrese zadavatele
6. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
- ceny jednotlivých částí dodávky dle technických požadavků na dodávku,
- technický popis jednotlivých částí dodávky.
Zadavatel nepřipouští nabídky s variantami jiných částí, než stanovených technickými
požadavky na dodávku.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
7. Způsob hodnocení nabídek (hodnotící kritéria):
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena
bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH.
Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit
Hodnocení nabídek:
1. Včasnost doručení
2. Úplnost obsahu a příloh
3. Přijatelnost nabídky – splnění podmínek
4. Hodnocení podle hodnotících kritérií
Nabídky, které budou shledány opožděně doručenými, nebudou otevřeny a budou vyřazeny.
Nabídky, které budou vyhodnoceny jako neúplné nebo nepřijatelné, budou též vyřazeny
z dalšího hodnocení.
Jako nejvýhodnější bude vybrána hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Způsob podávání nabídek:
Nabídku jsou uchazeči povinni podat písemně v českém jazyce v uzavřené obálce označené
„Veřejná zakázka – Dodávka techniky a SW “
a s označením neotvírat. Na obálce musí být uvedena obchodní firma/jméno a adresa
uchazeče a označení zadavatele.
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Nabídky budou předloženy formou návrhu Kupní smlouvy (vzor návrhu Kupní smlouvy je
přílohou č. 1 této Výzvy), kde bude uvedena konečná cena včetně DPH, dopravy, instalace a
školení obsluhy a Přesná specifikace nabízeného zboží včetně hlavních technických
parametrů, termín dodání, specifikace délky záruční doby i záručních podmínek (vzor Přesné
specifikace nabízeného zboží je přílohou č. 2 této Výzvy).

9. Způsob prokázání kvalifikace
Doklady k prokázání splnění kvalifikace v rozsahu:






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 ani 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
Čestné prohlášení uchazeče, že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních
třech letech neproběhlo insolvenční řízení a že uchazeč není v likvidaci.
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Žadatel splní profesní kvalifikační předpoklady kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiným
dokladem uvedeným v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních
dní.
10. Kontaktní osoba zadavatele (spojení, e-mail):
Mgr. Eva Majlišová, ředitelka školy
tel. 487 862 180, email. zams-mimon@volny.cz
Zadavatel tímto informuje uchazeče, že se v případě výše uvedené veřejné zakázky
nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

V Mimoni dne: 12.10.2015

za zadavatele:

………………………………
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