Otevřená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na níže specifikovanou veřejnou zakázku.
1 Název veřejné zakázky

ZŠ Masarova - dodávka 22 počítačů
2 Identifikace veřejného zadavatele
Název zadavatele:

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Sídlo:

Masarova 11, 628 00 Brno-Líšeň

IČO:

44994044

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele:

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Dušan Vendl

Telefon, mobil, e-mail:

544233966, zsmasarova@zsmasarova.cz

Identifikátor veřejné
zakázky:

P17V00342017

Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ) zadává tímto zakázku malého rozsahu na dodávky.
3 Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek není
realizována v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 90 dní od data podání nabídek, jedná se o lhůtu, po
kterou je dodavatel svou nabídkou vázán.
5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům
Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky nezbytné pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentaci tvoří všechny písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky včetně
formulářů zveřejněných na profilu zřizovatele zadavatele.
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu zřizovatele zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/Lisen , a na stránkách zadavatele http://www.zsmasarova.cz, a to ve
lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení.
Zřizovatelem zadavatele je Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, IČO: 44992785.
6 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 22 ks nových počítačů.
Součástí dodávky je doprava, montáž zařízení a zprovoznění počítačů.
7 Technické podmínky
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Uchazeč, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických
specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění prací a dodávek
jejich dodržení.
Jedná se o minimální konfiguraci.
1)
Mini PC - 21 ks
Procesor
Výkon odpovídající alespoň 4000 bodů na http://cpubenchmark.net/).
Paměť
Velikost operační paměti [GB]: 4
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Interní paměť [GB]: 128
Síť a komunikace
Typ síťové karty: GLAN
Rozhraní
HDMI: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 1
Počet USB 2.0 Type-A: 2
Audio in/out
Operační systém
Windows 10 Pro
Software
MS Office 2016
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows
Montáž VESA (kompatibilní pro montáž na dodávaný monitor)
2)
Monitor - 22 ks
Základní parametry
Úhlopříčka displeje ["]: 23
Nativní rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Kontrast [:1]: 1 000 000
Doba odezvy [ms]: 4
Výbava
Podpora VESA držák
integrované reproduktory
Technologie
LED podsvícení: Ano
Vstupy / výstupy
HDMI vstup: Ano
Audio vstup: Ano
3)
Klávesnice - 22 ks
Základní parametry
Rozhraní: USB Type-A
Layout: CZ
Integrovaná numerická část
4)
Myš - 22 ks
Základní parametry
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Rozhraní: USB Type-A
Délka kabelu [m]: 1,3
Počet tlačítek: 3
Technologie
Snímač pohybu: Optický
Mechanický scrolling: Ano
5)
Učitelské PC – 1 ks
Technické parametry
Druh PC skříně: Middletower
Velikost operační paměti [GB]: 8
Typ pevného disku: SSD + HDD
Optická mechanika: DVD
Čtečka paměťových karet: Ano
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor
Výkon odpovídající alespoň 5000 bodů na http://cpubenchmark.net/).
Paměť
Typ paměti: DDR4 DIMM (slot)
Frekvence paměti [MHz]: 2 400
Velikost operační paměti [GB]: 8
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [GB]: 256
Typ pevného disku: HDD
Typ HDD: 3,5" SATA
64 MB vyrovnávací paměť, 7200 ot/min,
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [TB]: 1
Čtečka paměťových karet all-in: Ano
Optická mechanika: DVD vypalovací mechanika, vypaluje DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVDRAM, CD-R/RW
Zobrazení a grafika
Grafická karta: (pro 3 monitory)
Síť a komunikace
Bluetooth: Ano
Typ síťové karty: 2x GLAN, WLAN
Wi-Fi standardy: n
Rozhraní a porty
HDMI: 2x Ano
VGA [D-Sub]: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 2
Počet USB 2.0 Type-A: 4
Operační systém
Windows 10 Pro
Software
MS Office 2016
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows
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8 Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu
s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy), doporučujeme dodržet posloupnost
obsahu nabídky:
1
Krycí list nabídky – Příloha č. 1
2
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – Příloha č. 2
3
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek – Příloha č. 3
4
Technické podmínky – Příloha č. 4
5
Závazný text návrhu smlouvy (předložený zadavatelem) podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka řízení + nabídková cena – hodnotící kritérium- Příloha č. 5
6
Katalogový list či fotografie mini PC, monitor, klávesnice, myš, učitelské PC
s technickými údaji
9 Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 27. 11. 2017
Termín dodání je: do 16. 12. 2017.
Termín ukončení záručního servisu za min. 24 měsíců od počátku běhu záruční lhůty.
10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná cena bez DPH: 334.000,-Kč.
Účastník zadávacího řízení by měl koncipovat návrh tak, aby nepřekročil předpokládanou cenu,
ta vyjadřuje finanční možnosti zadavatele.
Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky vycházel zadavatel z údajů a informací o
zakázkách obdobného předmětu plnění.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého
závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
11 Místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého
závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
12 Místo plnění veřejné zakázky
Základní škola Masarova 11, počítačová učebna.
13 Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od
každého účastníka řízení.
14 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
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Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel
provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky vždy.
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením Čestného prohlášení
o splnění kvalifikace-Příloha č. 2 ZD
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění kvalifikace předložením kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce a pokud není dále určeno jinak.
základní způsobilost
−
čestné prohlášení – Příloha č.2
profesní způsobilost
− výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (doklad
nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky)
NEBO
− doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky výpis z živnostenského
rejstříku-živnostenský list či licenci
technická kvalifikace
- Katalogový list či fotografie mini PC, monitor, klávesnice, myš, učitelské PC
s technickými údaji - bude vloženo do nabídky
15 Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny s DPH.
16 Způsob hodnocení
Pořadí účastníků zadávacího řízení bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen,
na první místo bude zařazena nejnižší nabídková cena s DPH, na druhé místo bude zařazena
druhá nejnižší nabídková cena s DPH, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena s DPH a
tak dále. Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena s DPH.
V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen, bude pořadí určeno dle pořadí doručení
nabídky zadavateli.
Podoba nabídkové ceny: na 2 desetinná místa,
Podoba značení pořadí došlých nabídek: po minutách.
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede zadavatel až po hodnocení
nabídek.
17 Požadavky na jednotný způsob uvedení nabídkových cen
Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých
korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy.
Cena bude obsahovat dopravu, montáž zařízení a zprovoznění počítačů.
18 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek
Nabídky doručte nejpozději dne 14. 11. do 9,00 hod.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou v zabezpečených
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obálkách s označením:
Výzva „ZŠ MASAROVA – 22 počítačů"- NEOTVÍRAT
Zabezpečenou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená razítkem, přes přelep a parafovaná.
Na přední straně obálky bude uveden název a sídlo uchazeče.
Bude-li nabídka posílána poštou, je nutné i transportní obálku označit výše uvedenými údaji,
jinak se vystavuje uchazeč riziku, že bude obálka s nabídkou otevřena na podatelně mimo lhůtu
pro otevírání obálek.
Nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek na sekretariátě Úřadu městské
části Brno-Líšeň, Jírova 2, II. poschodí. Příjem v úřední dny – pondělí a středa od 8. 00 do 17.
00 hod., v ostatní dny od 8. 00 do 11,30 nebo v příslušný den do lhůty pro podání nabídek.
Pro vstup do úřadu mimo úřední dny použijte domácí telefon–znak + kl.811, 841, 815 nebo 840.
Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na ni,
jako by podaná nebyla. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí účastníka zadávacího
řízení. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami začne dne 14. 11. od 9,00 hod. v zasedací místnosti RMČ BrnoLíšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit účastnící zadávacího řízení, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podávání nabídek. Svou účast při otevírání obálek stvrdí
přítomní svým podpisem v listině přítomných účastníků zadávacího řízení.
19 Profil zřizovatele zadavatele, Vysvětlení zadávací dokumentace, Prohlídky místa plnění,
Komunikace
Zadávací dokumentaci tvoří všechny písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky včetně
formulářů zveřejněných na profilu zřizovatele zadavatele Zadávací dokumentace je v plném
rozsahu umístěna na profilu zřizovatele zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Lisen a na
stránkách zadavatele http://www.zsmasarova.cz , a to ve lhůtě min. do ukončení zadávacího
řízení.
Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení bude uveřejněno na profilu zřizovatele
zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Lisen. Okamžik uveřejnění rozhodnutí na profilu
zadavatele je okamžikem doručení účastníku zadávacího řízení.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
uveřejněno na profilu zřizovatele zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Lisen. Okamžik
uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele je okamžikem doručení všem účastníkům
zadávacího řízení.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení
zveřejněno na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Lisen.
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku - dotazu k zadávacím
podmínkám, budou umístěny na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Lisen a na
stránkách zadavatele http://www.zsmasarova.cz.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn do 6 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek
podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to pouze písemně. Zadavatel nebude
odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později, než 6 pracovních
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dnů před termínem pro podání nabídek.
Dodatečné informace nebudou poskytovány telefonicky.
Zadavatel doručí informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace,
včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti
na místech, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné zakázce.
Prohlídky místa plnění
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky, zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.
Komunikace
Zadavatel bude komunikovat s uchazeči především prostřednictvím datových schránek
zřizovatele, profilu zřizovatele zadavatele a e-mailem.
20 Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit, odmítnout veškeré předložené
nabídky.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel v nabídce uvedl informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.
Nabídky budou předloženy v papírové podobě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení a
nebudou se uchazečům vracet.
Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
21 Obchodní podmínky
Údaje o objednateli:
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Mgr. Ivo Zálešákem
IČO : 44994044
Poskytování informací
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět zakázky a tím i změnit nabídkovou cenu, a to vše
s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele.
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Požadavky na smlouvu
Zadavatel předkládá vlastní návrh smlouvy. Obchodní, smluvní a platební podmínky jsou blíže
specifikovány v návrhu smlouvy.
Vzorové znění smlouvy nesmí dodavatel měnit, doplňovat, ani jinak upravovat. Dodavatel
doplní pouze požadované údaje, které jsou v návrhu smlouvy vyznačeny. V případě, že
dodavatel vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena
pro nesplnění požadavků zadavatele a dodavatel může být z další účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
Účastník zadávacího řízení bude počítat s tím, že předložený návrh smlouvy může být před
vlastním uzavřením smlouvy doplněn o další dohodnutá zpřesňující ustanovení, která však
nebudou v žádném případě měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah,
rozsah díla, čas a místo plnění, cena díla a další ustanovení uvedená v článcích této výzvy.
V Brně dne …..............
Mgr. Ivo Zálešák
Ředitel ZŠ Masarova
Přílohy
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
Technické podmínky
Závazný text návrhu smlouvy

Zveřejnění umožňující dálkový přístup, a to na profilu zřizovatele zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/Lisen .
Od:.......................................
Do:........................................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění dokumentů na profilu zřizovatele
zadavatele.
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„ZŠ Masarova - 22 počítačů“
Název subjektu
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Adresa subjektu
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČO
DIČ
Telefon
E-mail
Osoba oprávněná jednat jménem či za
uchazeče
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky, tel., e-mail,
mobil
Datová schránka – uvést

V ………………….. Dne ……………......
...................………………………….
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Prohlašuji místopřísežně, že jsem dodavatelem,
který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi, tyto trestné činy proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační
podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti, tyto trestné činy hospodářské: zneužití informace a postavení v obchodním
styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci
orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu
veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba tak
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu, české právnické osoby, splňuje tuto podmínku také vedoucí pobočky závodu.
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku., proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle §
136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například dle zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2)
Dále prohlašuji místopřísežně, že splňuji rovněž profesní způsobilost a před podpisem smlouvy předložím
kopii:


výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90
kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek,
nebo
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky

Nebo jsem-li dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 ZZVZ prokáži splnění
základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V…………………………..
Dne: ……………………
..…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
Prohlašuji místopřísežně, že:
−

veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce jako účastník zadávacího řízení o
předmětnou veřejnou zakázku uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

−

veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o předmětnou
veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají
skutečnosti.

−
−

akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem, tj. 90 dnů od podání nabídek.
jsem si vědom skutečnosti, že uvedení nepravdivých údajů, nebo předložením
falešných dokladů, či dokumentů v nabídce je důvodem pro odstoupení od smlouvy

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení,
nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a
respektuji je.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení
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Příloha č. 4
Příloha č. 1 smlouvy

Technický popis

Technická specifikace
Požadované parametry

Jedná se o minimální konfiguraci.

Nabídka uchazeče
ANO/NE, parametry
technický popis s rozměry, barvou, názvem výrobku či
katalogovým číslem nabízeného zboží

1) Mini PC - 21 ks
Procesor
Výkon odpovídající alespoň 4000 bodů na
http://cpubenchmark.net/)
Paměť
Velikost operační paměti [GB]: 4
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Interní paměť [GB]: 128
Síť a komunikace
Typ síťové karty: GLAN
Rozhraní
HDMI: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 1
Počet USB 2.0 Type-A: 2
Audio in/out
Operační systém
Windows 10 Pro
Software
MS Office 2016
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows
Montáž VESA( kompatibilní pro montáž na dodávaný
monitor)
2) Monitor - 22 ks
Základní parametry
Úhlopříčka displeje ["]: 23
Nativní rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Kontrast [:1]: 1 000 000
Doba odezvy [ms]: 4
Výbava
Podpora VESA držák ( kompatibilní pro montáž na
dodávaný Mini PC)
integrované reproduktory
Technologie
LED podsvícení: Ano
Vstupy / výstupy
HDMI vstup: Ano
Audio vstup: Ano
3) Klávesnice - 22 ks
Základní parametry
Rozhraní: USB Type-A
Layout: CZ
Integrovaná numerická část

12

4) Myš - 22 ks
Základní parametry
Rozhraní: USB Type-A
Délka kabelu [m]: 1,3
Počet tlačítek: 3
Technologie
Snímač pohybu: Optický
Mechanický scrolling: Ano
5) Učitelské PC – 1ks
Technické parametry
Druh PC skříně: Middletower
Velikost operační paměti [GB]: 8
Typ pevného disku: SSD + HDD
Optická mechanika: DVD
Čtečka paměťových karet: Ano
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor
Výkon odpovídající alespoň 5000 bodů na
http://cpubenchmark.net/)
Paměť
Typ paměti: DDR4 DIMM (slot)
Frekvence paměti [MHz]: 2 400
Velikost operační paměti [GB]: 8
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [GB]: 256
Typ pevného disku: HDD
Typ HDD: 3,5" SATA
64 MB vyrovnávací paměť, 7200 ot/min,
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [TB]: 1
Čtečka paměťových karet all-in: Ano
Optická mechanika: DVD vypalovací mechanika,
vypaluje DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVD-RAM,
CD-R
Zobrazení a grafika
Grafická karta: (pro 3 monitory)
Síť a komunikace
Bluetooth: Ano
Typ síťové karty: 2x GLAN, WLAN
Wi-Fi standardy: n
Rozhraní a porty
HDMI: 2x Ano
VGA [D-Sub]: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 2
Počet USB 2.0 Type-A: 4
Operační systém
Windows 10 Pro
Software
MS Office 2016
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows
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Příloha č. 5
Závazný text návrhu smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
mezi:
KUPUJÍCÍ:
Základní škola, Brno, Masarova 11, 628 00 Brno
se sídlem
Masarova 11, 628 00 Brno
zastoupené ředitelkou Mgr. Ivo Zálešákem
bankovní spojení
131639621/0100
IČO
44994044
DIČ
nejsme plátci DPH
Kontaktní osoba kupujícího: Mgr. Ing. Dušan Vendl
dále jen „kupující“ – na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
***
se sídlem
***
zastoupeným
***
IČO:
***
DIČ:
***
Bankovní spojení: *************** č.ú.: ***
Ve věcech technických je oprávněn jednat: ***
Společnost je zapsána ***
Kontaktní osoba prodávajícího:***
dále jen „prodávající“ – na straně druhé
společně také jen „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne, tuto kupní smlouvu
1. Předmět kupní smlouvy
1.1.

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá předmět koupě:
22 nových počítačů dle technické specifikace – příloha č. 1 (dále jen počítače), která je
nedílnou součástí této smlouvy, předvedení funkčnosti .
Součástí dodávky je dopravu, montáž zařízení a zprovoznění počítačů bez vad a
nedodělků, v souladu s technickými normami ČSN.

1.2.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu
smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 odst. 2.1 této kupní smlouvy.

1.3.
1.4

Prodávající se touto smlouvou zavazuje provést pro kupujícího předmět smlouvy
v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, danými zadávací
dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním
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nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami
zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

2. Kupní cena
2.1.

Kupní cenou se rozumí níže uvedené zboží včetně dovozu, instalace:
cena bez DPH
celkem

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

3)
Klávesnice - 22 ks
Základní parametry
Rozhraní: USB Type-A
Layout: CZ
Integrovaná numerická část

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

4)
Myš - 22 ks
Základní parametry
Rozhraní: USB Type-A
Délka kabelu [m]: 1,3
Počet tlačítek: 3
Technologie
Snímač pohybu: Optický
Mechanický scrolling: Ano

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

1)
Mini PC - 21 ks
Procesor
Model procesoru: (2.1GHz 2jádra/4vlákna)
Paměť
Velikost operační paměti [GB]: 4
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Interní paměť [GB]: 128
Síť a komunikace
Typ síťové karty: GLAN
Rozhraní HDMI: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 1
Počet USB 2.0 Type-A: 2
Audio in/out
Operační systém Windows 10 Pro
Montáž VESA (kompatibilní pro montáž na
dodávaný monitor)
2)
Monitor - 22 ks
Základní parametry
Úhlopříčka displeje ["]: 23
Nativní rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Kontrast [:1]: 1 000 000
Doba odezvy [ms]: 4
Výbava
Podpora VESA držák: 75 x 75
integrované reproduktory
Technologie
LED podsvícení: Ano
Vstupy / výstupy
HDMI vstup: Ano
Audio vstup: Ano

DPH
………..%
celkem

cena včetně
DPH celkem

cena bez DPH
za 1 ks
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5)
Učitelské PC – 1 ks
Technické parametry
Generace procesoru: Intel Core i5 (Kaby Lake/7.
generace)
Velikost operační paměti [GB]: 8
Typ pevného disku: SSD+HDD
Optická mechanika: DVD
Čtečka paměťových karet: Ano
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor
Generace procesoru: Intel Core i5 (Kaby Lake/7.
generace)
Model procesoru: 7400(3/3.5GHz 4jádra/4vlákna)
Paměť
Typ paměti: DDR4 DIMM (slot)
Frekvence paměti [MHz]: 2 400
Velikost operační paměti [GB]: 8
Úložiště
Typ pevného disku: SSD
Typ SSD: 2,5" SATA
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [GB]: 256
Typ pevného disku: HDD
Typ HDD: 3,5" SATA
64 MB vyrovnávací paměť, 7200 ot/min,
Počet pevných disků: 1
Interní paměť [TB]: 1
Čtečka paměťových karet all-in: Ano
Optická mechanika: DVD vypalovací mechanika,
vypaluje DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVD-RAM,
CD-R/RW
Zobrazení a grafika
Grafická karta: (pro 3 monitory)
Síť a komunikace
Bluetooth: Ano
Typ síťové karty: 2x GLAN, WLAN
Wi-Fi standardy: n
Rozhraní a porty
HDMI: 2x Ano
VGA [D-Sub]: Ano
Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 2
Počet USB 2.0 Type-A: 4
Operační systém Windows 10 Pro
6)

MS OFFICE 2016 – 22ks

7) Kaspersky Endpoint Security 10 - 22ks

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

,- Kč

- Kč

,- Kč

8) doprava, montáž zařízení a zprovoznění počítačů

Cena celkem

2.2.

Smluvní cena celkem je nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu
plnění zakázky s výjimkou při změně právních předpisů, např. při změnách DPH, inflace.

2.3.

Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu
smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zprovoznění stroje,
zaškolení obsluhy, záruční servis.
3. Dodací lhůta a místo plnění

3.1
.

Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději do 16. 12. 2017.
Termín provádění záručního servisu: do konce záruční doby.
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3.2

Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě
předávacího protokolu dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy včetně předání veškeré technické
dokumentace dle čl. 9 odst. 9.5 této smlouvy.

3.3

Místo plnění: Základní škola Masarova 11, Brno počítačová učebna.

4. Platební podmínky
4.1

Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na
základě faktury. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a
bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedené v záhlaví
smlouvy.

4.2

Faktura bude vystavena po předání a převzetí počítačů bez vad nedodělků.

4.3

Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.

4.4

Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této
smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího
doručení kupujícímu na jeho kontaktní adresu Základní škola, Brno, Masarova 11,
příspěvková organizace.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se
výši DPH fakturované prodávajícím.

4.5

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavené
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 21-ti denní lhůta splatnosti.

5. Záruční podmínky
5.1

Záruka počítačů činí min 24…….. měsíců od podepsání předávacího protokolu dle čl. 6.1
na kupujícího. Uvedená záruka se vztahuje na předmět dodávky jako celek.
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5.2

Veškeré vady stroje je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě písemně na adresu
prodávajícího.

5.3

Servis v záruční době bude prováděn u nákladů za uznané záruční závady zcela
bezplatně, ostatní servis bude prováděn za dopravu a práci servisního technika za cenu
uvedenou v nabídce, za materiál za cenu obvyklou.
Prodávající se zavazuje nastoupit k servisu do 24 hodin ode dne oznámení kupujícím
prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemné výzvy na adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4

Vada bude odstraněna neprodleně nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení
oznámení o vadě.

5.5

V případě, že po dobu záruky vznikne na předmětu této smlouvy taková závada, že se
počítače nebudou moci používat ke svému účelu po dobu delší než 5 pracovních dnů,
zapůjčí prodávající po dobu záruční opravy náhradní počítače odpovídající předmětu
smlouvy.
6. Podmínky převzetí předmětu plnění

6.1

O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího předávací protokol,
v němž potvrdí, že předmět plnění této smlouvy byl předán bez zjevných vad a nedodělků
a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami a ČSN normami. Od okamžiku
podepsání předávacího protokolu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5 této smlouvy.

6.2

Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.

6.3

Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího
dnem fyzického převzetí stroje uvedeného v předávacím protokolu – viz čl. 6 odst. 6.1.
7. Sankční ujednání

7.1

V případě prodlení s dodáním předmětu plnění se prodávající zavazuje uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

7.2

V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

7.3

V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad, jestliže se tyto vady
projevily v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s
odstraněním vady.

7.4

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.

7.5

Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
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7.6

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne
doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé
smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Odstoupení od smlouvy

8.1

Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle
technických podmínek uvedených v čl.1 a příloze č.1 této smlouvy a které si kupující
vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy
a jsou důvodem k odstoupení kupujícího od této smlouvy. V tomto případě se prodávající
zavazuje uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 100. 000,- Kč
do 30-ti dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty nebo ode dne odstoupení od
smlouvy.

8.2

Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho
způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od
smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.

8.3

Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této
smlouvy v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku.

8.4

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k
rozhodnutí příslušnému soudu.
9. Závěrečná ustanovení

9.1

Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dne uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující.

9.2

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (3 x pro kupujícího, l x pro prodávajícího).

9.3

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců
obou smluvních stran.

9.4

Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu dodatku smlouvy a
musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.

9.5

Při předání bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a
údržbu stroje.

9.6

Veškerá technická dokumentace předávaná se strojem bude v českém jazyce:
Návod na obsluhu a údržbu stroje v tištěné i elektronické podobě
Případný katalog náhradních dílů stroje (možnost dodat v jiném jazyce)
Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících Bez těchto
náležitostí není dodávka splněna.

9.7

Se strojem bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky.
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9.8

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.9

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9.10

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - technické podmínky.

9.11

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ............ schůzi
konaném dne ................

V………………dne…………………

V………………dne………………

…………………………………………
prodávající

……………………………………..
kupující

Přílohy:
- technické podmínky – Příloha č. 4 Výzvy
- katalogový list nebo foto: mini PC, monitor, klávesnice, myš, učitelské PC
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