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

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace
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 audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Mírová Mimoň
Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj.
minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. Veškeré
nabízené položky musí být nové, nepoužité. V případě, že dodavatel nabídne zboží, které
nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z
důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídce požadavkem na předvedení nabízené technologie
v místě zadavatele. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Minimální technické požadavky zadavatele jsou následující:
• Interaktivní displej včetně montáže
Interaktivní displej 55" vč. montáže. Dotykový displej s úhlopříčkou zobrazovací
plochy 55“ a rozlišením Full HD – 1920x1080 bodů. Dotyková technologie IR
rozeznává minimálně 10 současných dotyků. Ovládání displeje je možné dotykem
prstu, pasivního popisovače. Obrazovka je chráněna 4mm sklem s úpravou proti
odleskům – Anti Glare. Displej obsahuje slot pro vestavění PC modulu. Součástí
displeje je ozvučení 2x 10W. Displej obsahuje minimálně 3x HDMI 1.4, 3x VGA +
audio in, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV
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s redukcí na 3x cinch, USB, RJ-45. Rozměry displeje 1302 x 819 x 96 mm ± 20mm,
hmotnost 35 kg. záruka 60 měsíců krytá výrobcem zařízení. Včetně kompletní
montáže a dopravy
Počet kusů: 1.
• Počítač pro požadovaný displej včetně montáže
Procesor i3-4100M, RAM 4GB, SSD 120GB, OS Win10Pro, HDMI, DP, VGA, 2x
USB 3.0, 4x USB 2.0, Passmark 3450, rozměry max. 230 x 203 x 33 mm, připojení k
displeji formou zásuvného modulu tak, aby nenarušovalo celistvost displeje z důvodu
bezpečnosti uživatelů. včetně instalace, nastavení , záruka 3 roky krytá výrobcem
zařízení.
Počet kusů: 1.
• Software k interaktivnímu displeji I
SW pro přípravu interaktivních cvičení. Autorský nástroj je kompatibilní s
operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí je v českém jazyce.
Existovat musí aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS. Balíček
obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloudové
prostředí pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákovských zařízení.
Licence umožňující instalaci na min. 4 PC. Včetně instalace na řídící PC
• Software k interaktivnímu displeji II
Výukový a prezentační sw včetně aktivit pro skupinovou práci na dotykovém displeji
v režimu stůl. 50 předpřipravených aktivit. Aktivity umožňují nastavit 1, 2 nebo 4
uživatele.
• Stojan pro interaktivní displej
Výškově nastavitelný mobilní stojan s naklápěním až do horizontální polohy. Kolečka
125 mm a brzdou. Rozsah pohybu 660 mm. Naklopení 0°- 90°. Nosnost 75 kg.
Spotřeba ve stand-by 0.1 W. Pojistka proti přiskřípnutí pro výškové nastavení a
naklápění. Stojan obsahuje rozvod napájení pro displej. Napájecí kabel stojanu
obsahuje speciální zástrčku s jednoduchým odpojením od zásuvky pouhým zatažením
za kabel. Záruka 60 měsíců krytá výrobcem zařízení. Včetně kompletní montáže a
dopravy
Počet kusů: 1

3. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a instalace /montáže, jak je výše
uvedeno v předmětu zakázky) činí 135.000,- Kč bez DPH, tj. 163.350,- Kč s DPH .
Uvedená cena je maximální možná. Překročení této nabídkové ceny je důvodem k vyřazení
nabídky.
Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než 39 999,- Kč včetně DPH. (33 057,Kč bez DPH).
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Přehled rozdělení předmětu plnění podle projektů pro účely fakturace:
Položka

Faktura č. 1
1

Interaktivní displej včetně montáže
1
Software k interaktivnímu displeji I
1
Software k interaktivnímu displeji II
1
Stojan pro interaktivní displej
Celkem maximálně

101.970,- Kč bez DPH ( 123.384,- Kč s DPH )

Položka
Počítač pro požadovaný displej
včetně montáže
Celkem maximálně

Faktura č. 2
1
33.030,- Kč bez DPH ( 39.966,- Kč s 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 16.10.2017 do 11.00hod.
Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele nebo písemně doporučenou poštou na
adresu zadavatele.
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 16.10. 2016 ve 12.30 hodin na adrese zadavatele
6. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
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- 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 mezi hodnocenými nabídkami 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 z hodnocených nabídek vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
8. Způsob podávání nabídek:
Nabídku jsou uchazeči povinni podat písemně v českém jazyce v uzavřené obálce označené
„ Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Mírová Mimoň “
a s označením neotvírat. Na obálce musí být uvedena obchodní firma/jméno a adresa
uchazeče a označení zadavatele.
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:
•

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
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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: 2.10.2017

za zadavatele:

………………………………
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