Výzva k podání nabídky
Výběrové řízení

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
IČ: 60650486
podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, §27 a § 31 zákona
č.134/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Vás vyzývá k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Vybavení učebny PC“
za těchto podmínek:
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Sídlem:
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Zastoupený: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
IČ:
60650486
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
Předmět veřejné zakázky: předmětem zakázky nákup vybavení pro PC učebnu SOŠ Blatná a to
32 kusů sestav počítačů a 32 kusů monitorů.
Předmět veřejné zakázky:
Zakázka se skládá ze dvou částí:
a) Nákup 32 kusů počítačů s následujícími parametry:
Procesor řady minimálně Intel Core i5 založený na nejnovější technologii (minimálně
frekvence 3,4 GHz, technologie 0,014micron), 8GB RAM DDR4 (minimálně 2133MHz, při
dodávce více modulů musí být všechny shodné), SSD HDD minimálně 256GB, základní
deska s alespoň 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0, integrovaná grafická karta - 1x HDMI, 1x Gbit
LAN, Case odolná proti vandalismu (USB 3.0 a audio konektory zepředu), zdroj
s minimálně 350W výkonem (účinnost minimálně 85+), klávesnice, myš, bez OS, záruka na
všechny komponenty PC sestavy minimálně 3 roky s NBD (výměna komponenty následující
pracovní den)
b) Nákup 32 kusů monitorů s následujícími parametry:
FullHD LED monitor, minimální rozlišení 1920x1080 px, úhlopříčka minimálně 21 palců,
HDMI a D-SUB vstupy, poměr stran 16:9, jas minimálně 200 cd/m2, doba odezvy
maximálně 5 ms, součástí balení minimálně 1m HDMI kabel, dynamický kontrastní poměr
minimálně 20M:1, záruka na monitor minimálně 3 roky
Jednotlivé části budou hodnoceny samostatně. Uchazeč může podat nabídku jak pro obě části,
tak pouze pro část jedinou.
Místo plnění veřejné zakázky: Střední odborná škola, Blatná

Požadavky zadavatele na kvalifikaci:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který v nabídce prokáže splnění
následujících kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
(K prokázání těchto kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou, která je součástí této výzvy)
Způsob hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena

v Kč bez DPH

- váha 100%

Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese:
SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Místo pro podání osobně: Sekretariát SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, každý
pracovní den v časech 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Adresa pro doručení poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu:
Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předložit do 5. 6. 2017, v případě doručení poštou rozhoduje datum
na poštovním razítku.
Obálka bude označena tímto textem:
„PC UČEBNA - NEOTEVÍRAT“
VIII. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum a hodina: 7. 6. 2017 v 13:30 hodin
Místo otevírání: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, kancelář ředitele
školy
Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek, v zastoupení jedné osoby za jednoho uchazeče. Zástupce uchazeče
prokáže, že je v pracovně-právním vztahu či majetkovém vztahu k uchazeči.
Při otevírání obálek bude kontrolováno splnění podmínek otevírání obálek, tedy zda je nabídka
zpracována v požadovaném jazyku a zda je zpracovaná nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky
otevírání obálek, komise rovněž sdělí informaci o nabídkové ceně, která je předmětem hodnocení.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
V nabídce uchazeč předloží:
1. Podrobný popis a specifikace nabízených počítačových sestav, monitorů.
2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
3. Vyplněný návrh smlouvy.
Nabídka musí být zpracovaná v českém jazyce a bude podepsaná osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a
v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou.
Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a
které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč povinen
provést písemný rozklad cenové nabídky.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami.
Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) a bude uvedena v členění: nabídková cena bez
DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí zahrnovat
veškeré náklady. Cena musí pokrývat všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot
charakteru zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, nabídkovou cenu je možno
překročit pouze v případě změny DPH.
Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, vyjma podmínek stanovených v této výzvě a
dále takových podmínek, které by měly nebo mohly mít vliv na okruh uchazečů
- doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
- zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, a to i bez udání důvodu
Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo
zvýšení ceny.
Dodatečné informace
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně
osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba),
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými
prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem a to nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby
zadavatele: Ing. Mgr. Pavla Kotrouše e-mail: skola@blek.cz adresa: Střední odborná škola,
Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, ID datové schránky: vevj5e7
Přílohy: 1. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a
ekonomické a finanční způsobilosti a nepodjatosti
2. Návrh smlouvy
V Blatné dne 16. 5. 2017
…………………………………………
Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel SOŠ Blatná

