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Příloha č. 1
k vtýzvě k

podání nabídek na zakázku malého rozsahu

,,Dodávka lT technologií"
Zadávací dokumentace
Základní informace o zakázce:
Název programu:
Registračníčísloprojektu
Název projektu:

:

Název veřejné zakázky:
Předmět Veřejné zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:

operačníprogram Vzdělávání pro kon kurenceschopnost
cz.I -a7 / Ll..Ca i 41.0072
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji.
,,Dodávka lT technologií"
Dodávka
18.11. 2013

Údaie o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
lč zadavatele:
Dlč zadavatele:
osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Mozartova 449, 53O 09 Pardubice
48161063
cz48t61-063
ÍMgr. Marek Výborný, ředitel školy

Telefo n: 466 477 838,132789 248

E-mail: red itel@gymoza
Kontaktní osoba zadaVatele

rt.

cz

Eva Procházková

Telefon: 466 4L2839
E-mail: gymoza

rt

@gymoza rt.cz

Podmínkv a požadavkv na zpracování nabídkv
A. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky 1e dodávka robotických stavebnic včetně SW a drobného doplňkového
materiálu. Dále dodávka notebooků Včetně kancelářského SW - viz specifikace _ příloha č. 5
a příloha č.6 zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že popsané předměty zakázky musí
splňovat zásadně minimální požadavky uvedené v příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace.
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B. Cíle zakázky

Cílem zakázky je zajištění nutného vybavení pro reaIizaci klíčovýchaktivit 05 a L4 v rámci
shora uvedeného projektu souvisejících s robotikou na gymnáziu.

C. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat okamžitě po vyh|ášení výběrového řízenÍ. Lhůta pro podání
nabídek je do 2. t2.2013 do 12:00 hod. Nabídky doručenépo tomto termínu budou
z výběrového řízenívyřazeny. Místem pro podání nabídek 'ie:
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

osobní doručenínabídky je možnépc ceIou jcb. ihůty p,ro podání nabídek v době od 8:00
hod. do 14:00 hod., posledníden lhůty do 12:Cc l''cd., na sekretariátě gymnázia.
Rozhodující je datum doručení,nikoliv odeslání.

Uzavřená obálka bude opatřena nápisem .,I\J: ]TVíRAT - Výběrové řízení,,Dodávka lT
technologií". Na obálce musí být rovněž ulreej:r: adresa uchazeče.

D. Předpokládaná

hodnota zakázky v Kč
Předpokládaná hodnota zakázky je 3LL.4L7 ,- Kč bez DPH, 376.8L4,- Kč s DPH

že by nabídková cena uchazeče překročila stanovenou
předpokládanou hodnotu veře';né zakázky. V případě, že budou nabídkové ceny uchazečů
převyšovat předpokládanou hodnotu veřejné zat<ázk1l. vvhrazuje si zadavatel právo zrušit
veřejnou zakázku z důvodu nedostatku finančníchzdrojů vyhrazených pro finančníkrytí
Zadavatel nepředpokládá,

veře.jné za kázky'

E' Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění a doloženíkvalifikačních předpokladů:

E.1 Základní kvalifikační předpoklady V rcŽsaiiu podle $ 53 zákona č. 13712006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozcějšÍcl': :řecpisů. Uchazeč prokáže splnění kvalifikace

čestným prohlášením, že základníkvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

1.

Čestnéprohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to 'jak v českérepublice, tak V zemi sí,lla místa oodnikáníčibydliště dodavatele
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2.

Čestnéprohlášení uchazeče, že nemá neioplatek na pojistném a na penále na
Veřejné zdravotní pojištěnínebo na sociálnízabezpečeníapříspěvku na státnípolitiku
zaměstnanosti, a to jak V Českérepublice tak v zemi sídla, místa podnikáníči bydliště
dodavatele

3'

ČestnéprohlášeníUchaZeče,že vůčimajetku dodavatele neprobíhá insolvenčnířízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úoadku, nebo insolvenčnínávrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zce|a nepostačující,nebo byla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předoisů.

4'

čestnéprohlášeníUchazeče,že nenív iikrr]daci.

E.2 Profesní kvalifikační předpoklady V rozsahu podie 5 54 zákona, písm. a), b)

1.

k písm. a) Výpis z

obchodního rejstříkl ior;ginái výpisu ne starší3 měsícůnebo jeho

ověřená kopie)

2. k písm. b) doklad

o oprávnění k podnikání podIe ZVláštních právních předpisů
rozsahu odpovídajícímpředmětu yeřejné ZakáZkY' zejména doklad prokazující
příslušnéživnostenskéopráVnění či iicenci (možno předložit originál nebo jeho

V

ověřenou kopii).
Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškerédoklady prokazující splnění
kvalifikace v originále či v úředně ověřené kop,!'

F.

obchodní a platební podnnínky

Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plněníveřejné zakázky.

Návrh smlouvy rnusí být ze str?ny uchazeče coc1epsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat ucha:eče; vtakovóm případě doložíuchazeč toto
oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopi! v nabídce. Předloženínepodepsaného
návrhu smlouvy nenípředloženímřádného návrhu požadované smlouvy.

Pro účelyzpracování návrhu smlouvy ocuži1e uchazeč přílohu č. 1 této zadávací

dokumentace, představující závazný návrh smiouVy. Uchazeč dopIní předpokládané údaje do
návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemžnení oprávněn
činit dalšízměny či doplnění návrhu sm|ouvy s výjimkou údajů,které jsou výslovně vyhrazeny
pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oc'ávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy,
které tato zadávací dokumentace výslovně nElřerJookládá'
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Uchazeč je povinen upravit návr'h smlouvy ; cás;i identifikujícísmluvní strany na straně
uchazeče, alc v souladu se sklrtečným stavem, aby Č'ylo vymezení uchazeče jednoznačné
a dostatečn ě jasné.
Návrh smIouvy předIožený v nabídce nesi','.í ..]|oučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění zadavatele, uvedená vtéto zadárlacl ]lkumentaci; V opačnémpřípadě nabídka
nesplňuje zadávací podmÍnky a bude 'yvřazeni :le š 76 cdst. 1 zákona o Veřejných zakázkách.
Fakturačníúdaje
Fakturačníadresa:
Gym názium, Pardubice, Mozartov a 449

Mozartova 449,53o 09 Pa rd u bice
IČ: 48161063
DlČ: CZ48161063
Zadavatel neposkytuje žád nou zá|ohu
Platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny j:ko minimální a uchazeči mohou nabídnout
za davateIi obchodnípodmínky výhod n ější.
Síd |o:

Cena za pIněníZakázky bude hrazena bezholci.'os:.iě a tc na zák|adě fakturace. Faktura bude
doručena na adresu Zadavatele s přesnou sneciflkací fakturovaných dodávek a se spIatností
28 dní.
Úhrada za plněnízakázky bude prováděna v české:něně'

G. Požadavky na způsob zpracování ceny pinění
Zadavatel požadu'je, abyv nabícice (tj. Zej.né.," !i,:áVihu smlouvy) byla uvedena nabídková
cena za piněnípředmětu veřejné zakázky, a :. " ::sIedu]ícím členění:
Cena b:z DPir
Kč

Saz::i
',;

D

ol

r.'.

Výše DPH v Kč

Cena včetně DPH (Kč}

Cen a celkem

Případ, kdy nabídka neb;ce obseho\.!: ra':- il<:, :l|] Cenu ve shora uvedeném členění,.je
nesplněním požadavku zadavatele uvecienéill,i :l:dávacích podmínkách (viz ust. 5 7]. a ust'
$ 76 zá kona

).

Při hodnocenÍnabídkové ceny je rczhcdné ]e '""yi_.'r Kč cez DPH za pIněníveřejné za kázky.
P

řed |ožená nabÍdková cena bude:

o

obsahovat veškeré náklady vznikié v souvislosti s plněním veřejné zakázky; součástí
sjednané ceny jsou vešk'.réorá:e, cc:j:''-". :cil:tky a náklady zhotovitele. Součástí
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.eriv '!udou i práce a dodávky, které zatláriací ciokumentaci nebo smlouvě uvedeny
''
ne'jsou a zhotovitel .jako odborník o nich vádět musel nebo měl,

o

celkovou cenou za kompletnísplněnípYeclr-ěinéveřejné zakázky,

o

včetně DPH uvedená vnabídce (srr'or'l '{} neivýše přípustnou

a bude zahrnovat
veškerénáklady zhotovitele, cena rn jŽe '-:ýL méněna pouze v souvisIosti se změnou
daňových předpisů, majících prokazate:rě 'l]'r,na uvedenou cenu.

Cena musí být uvedena bez DPH, částka DPH a včelrě DPH' Nabídkovou cenu uvede uchazeč
- příloha č.7 zadáltací dokume.-ac: :, v nárrrhu smlouvy _ příloha č.1 zadávací
dokumentace.

v krycím listu

H. Údaje o hodnotících kritériíci1

Jediným výběrovým kritériem je výše nabÍc<ové ceny. V rámci tohoto kritéria se bude
hodnotit výše nabídkovéceny uvedenó bez D,-i. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena
nabídka, která v plné míře splnívšechna forr, n' kr"iiéria a zároveň bude obsahovat nejnižší
cenu bez DPH.

CH. Termín otvírání obálek

otvíráníobálek proběhne dne 3.12. V 10:00 h03i,', ,.' síd]e zadavatele hodnotící komisí, kterou
jmenuje ředitel školy. Hodnocení nabíciek prc:ěi ''e bez přítomnosti uchazečů.

l. Předpokládaný termín rea l!zace
Předpok|ádaný termín dodávky. 3c

Iis.lpa-_ . '

J.;9r'-';since 2013

J. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kr:ntaktní cs:i::l
ad resu.

,'_o r.,ěci

zakázky, její telefon a e-mailovou

K. Pokyny pro zpracování a čIeněnínabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemne formě včeskémjazyce. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávn ěnou jed

n

at jménem uchazeče.
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Nabiuka o;dL zabezpečena proti ÍrranlpUiaci, i es:n' i bsahovat přepisy nebo opravy, které by
mohl./ u'.ie.t adavatele v on y;.

Nabídka bude obsahovat návrh sm|ouvy vč' :,''í'-:. podepsaný osobou opráVněnou jednat
jménem uchazeče. Uchazeč doolní v návrhu sir.j^'_tl l r'nísta červeně označená slovy ,,doplní
UchaZeč."

Dále bude obsahovat dok|ady, 1imiž uchaze; l-.i;Zuje spInění kvalifikace avšechna čestná
prohlášenídle bod u E.
Zadavatel doporučuje uchaZečům,aby Zpraco'aii ,_'abídkU V násIedujícím členění:
} obsa h nabídky
,> vyplněný krycí list nabídky
); doklady, jimiž uchazeč píokaZu-e splrlě'l, '..,aril'ikačních předpokladů
ž čestná proh lášen í
)> podepsaný náVrh smIouvy 2X
> ostatní doklady vztal"ující se k předn:ál._ : 'i éni veřejné zakázky

l. Požadavky na varianty nabídek
Zad avateI nepřipouštÍ variantv nabídek

M. Závěrečná ustanovení

Zakázka buoe ořidělena uchazeči' jehož ._.':ídka bude podle hodnotícíchkritérií
Vyhodnocena jako ekonomicky íleJVýhoo n ějši'

Uchazeč, jemuž byla zakázka přiděiena, ,. ;:''ile:_, poskytnout 5oučinnost k uzavření
smlouW tak, abv smlouva mohla být uzavř-":a 7 dnů od doručeníoznámení o přidělení

zakázkY.
Každý uchazeč můžepooat po,'ize jecn; ::']]]il'. /e výběrovérn řízení. V případě porušení
tohoto oravidla bude tento uchazeč v'rřazen'
ZadavateI nabídky ani jejich časii ucnaZečť'.r l_'.'Íac|' UčastíVzadáVacím řízení nevzniká
uchazeči práVo na jakoukoli úhraciu výdajů spcj3nlich s účastív zadávacím řízení.
Zadavatel si whrazu ie právo:
P na změnu, upřesnění, dopInění za,:ávací:n pccmlnek, nejoozději 3 dny před ukončením
lhůty pro podání nabídek,
ž na zrušení zadávacího řízení, a to i bez u..ní důvodu v průběhu lhůty pro podání
nabídek, nejoozděj! do uzavřenísmlouv'y s vyor'anýrn dodavatelem.

Zadavatel

si vyhrazuje crávo

ověřrl'

a

p'_,:i'ěil': Úcaje uvedené jednotlivými uchaZeči

v nabídkách.
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Uchazeč oere na vědomí povinnost zadava;e'e J;držet požadavky na publicitu Vrámci
programů s'trukturálních fondů stanovené v č|' 9 nařízení Komise (Es) č. L828/2006
a v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízeníči postupu tj. ze'jména v zaoáva:1 dokumentaci, všech smlouvách a dalších
dokumentech Vztahujících se k dané zakázce'
Uchazeč je povinen sdělit v případě zániku fir'mv tuto skutečnost, eventuálního právního
nástupce.

V Pardubicích dne L5. listopadu 2013

íJYMNÁziUM' PARDUBlťE
MOZARTOVA 449

Ma
ředÍtel Gym
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