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Vyřizuje/linka:
E-mail:

VZ-50/2018
Rudolf Chadim/777 798 001
r.chadim@outlook.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA
„Tablety do mateřských škol“
v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Tablety do
mateřských škol“. Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací. Dodávka je
realizována
v
rámci
projektu
Mateřská
škola
Jirkov
šablony
II.,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010228.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění
těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

1. Základní údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Smetanovy sady 1558, Jirkov, PSČ 431 11
71011480

Ředitelka příspěvkové organizace:

Bc. Ivana Šestáková

Kontaktní osoba:

Rudolf Chadim
telefon: 777 798 001
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2. Zahájení výběrového řízení:
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 21. prosince 2018 odesláním výzvy vybraným
dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.

3. Předmět nabídky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení dle níže uvedené bližší specifikace a
požadavků zadavatele.
Následující uvedená specifikace a parametry představují minimální požadavky zadavatele na
specifikovaný předmět dodávky. Uchazeč nesmí nabídnout parametry horší. Uchazeč může
nabídnout parametry lepší. Předmětem dodávky je zboží nové. Součástí dodávky je doprava
veškerého zboží na místo.
Minimální technické požadavky:
Tablet Android HD 10,1“
60 ks
Tablet s IPS LED displejem s úhlopříčkou 10,1" včetně ochranného pouzdra a folie na displej,
pro ochranu tabletu před poškozením při používání předškolními dětmi. CPU 4 jádrový,
frekvence 1,4 GHz. Operační paměť min 2GB RAM; úložiště min. 16GB; displej HD (1280 x 800
bodů); rozhraní: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, USB, slot pro Mikro SD kartu, konektor
jack 3,5 mm pro připojení sluchátek, kamera přední 2MP a zadní 5 MP, GPS, Hall senzor, Gsenzor, operační systém Android verze 8. Kapacita baterie 7000 mAh. Záruka minimálně 24
měsíců. Zajištění funkčnosti on-site zárukou do 10 dní.
Nabíjecí stanice pro 10 tabletů
6 ks
Robusní nabíjecí stanice pro nabíjení 10 tabletů najednou
Antivirová ochrana pro děti
60 ks
antivirová ochrana s možností nastavení věku chráněného dítěte na dobu 24 měsíců
*v případě uvedení kompatibility na konkrétní typ software, zadavatel uvádí tento z důvodu
stávajícího stavu a zaškolené obsluhy na daný software.
Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Limitace nabídkové ceny:
Zadavatel limituje celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky částkou
345.000,- Kč s DPH.
Nabídková cena uchazečů v Kč s DPH nesmí tuto celkovou předpokládanou hodnotu VZ
překročit. Pokud uchazeč v nabídce uvede cenu s DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat
požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve
výběrovém řízení.
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Zadavatel zároveň limituje ceny u jednotlivých dílčích položek. Pokud uchazeč v nabídce
uvede cenu s DPH u těchto položek vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele
a po vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.
Limitace dílčích položek nabídky (cena uvedena s DPH):
Počet
60 ks
6 ks
60 ks

Položka
Tablet 10,1“ s ochranou pro rozbití
Nabíjecí stanice pro 10 tabletů
Antivir s ochranu dětí 24 měsíců

Maximální cena za 1 ks
5.000,- Kč
4.500,- Kč
300,- Kč

4. Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: leden 2018. Místo plnění: Jirkov

5. Podmínky prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázat:
- Základní způsobilost
o analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového
řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem
o účastník výběrového řízení prokáže formou čestného prohlášení, že nemá vůči
zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky
- Profesní způsobilost
o analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 - 3 zákona
a profesní způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
dle části jedenácté, hlavy II zákona, ne staršího než 3 měsíce.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části dvanácté zákona ne staršího
než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm
uvedených údajů
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení výběrového řízení.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii, v českém
nebo slovenském jazyce.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být
z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat
analogickým postupem, jako dle zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů
nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
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6. Hodnocení nabídek:
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž
hodnocena bude cena včetně DPH
Popis způsobu hodnocení:
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (s DPH) od nabídky s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých
korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba
DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve
znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není
jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
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8. Obchodní podmínky:
Termín splatnosti 30 dnů. Dodávka na základě smlouvy. Fakturace na základě oboustranně
odsouhlaseného předávacího protokolu.

9. Lhůta pro podání nabídky
do 7. ledna 2019 do 23:59 hodin

10.Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán:
30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.

11.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé doručit písemně, to je v listinné podobě,
datovými schránkami nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 výzvy v termínu
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem známým
dodavatelům v co nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

12.Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele:
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických
podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné. Zadavatel
nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena
účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, nebo
osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském
jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do
jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí
provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným
razítkem).
Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat
nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka
potvrzené u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude potvrzené statutárním
orgánem účastníka dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku
či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka, které stanoví celkový počet
listů v nabídce.
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Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:
a)
krycí list,
b)
obsah nabídky,
c)
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
d)
vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,
e)
čestné prohlášení o počtu listů.
Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou též
započteny v číslování listů nabídky.
Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník, který
podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.

13.Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu,
adresy a IČO účastníka a výrazným označením
„NABÍDKA VZ-50/2018 - Tablety do mateřských škol“
„NEOTVÍRAT“.
Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí až
čtvrtek od 7.30 do 15.00 hod. a pátek od 7.30 do 14.00 hod. Účastníci mohou též podat
nabídku poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na adresu zadavatele:
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Smetanovy sady 1558, 43111 Jirkov
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14.Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si
vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje
účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo výběrové řízení do
doby uzavření smlouvy zrušit.

V Jirkově dne 21. 12. 2018

Bc. Ivana Šestáková ředitelka příspěvkové organizace

Bc. Ivana Digitálně
podepsal Bc.
Šestáková
Šestáko Ivana
Datum:
2018.12.20
vá
10:55:55 +01'00'

Přílohy
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 5 této výzvy
Příloha č. 3 - Vzor ČP o neexistenci splatných nedoplatků
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