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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

 

Číslo zakázky (bude doplěno 
MŠMT v případě IP, v případě 
GP ZS)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0250 
Název projektu: Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního 

školství 
Název zakázky: Dodávka VT, AV a SW 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Předmětem zakázky je dodávka VT, AV a SW k realizaci výše 
uvedeného projektu.  

Datum vyhlášení zakázky: 17. 6. 2011 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083  

Sídlo zadavatele: Dašická 1083, 530 03 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. Jitka Svobodová 
466 650 715 
svobodova.jitka@gypce.cz 

IČ zadavatele: 48160989 
DIČ zadavatele: CZ48160989 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Pavel Kycl 
tel. 466 650 715 
kycl.pavel@gypce.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

20. 6. - 30. 6. 2011 
datum a čas zahájení příjmu nabídek: 20. 6. 2011, 8:00 
datum a čas ukončení příjmu nabídek: 30. 6. 2011, 
12:00 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka VT, AV a SW za 
účelem realizace projektu „Littera“. 
Požadovány jsou tyto komodity: 
 
Notebook  2 ks 
Dataprojektor (včetně držáku a instalace) 2 ks 
Ozvučení 2 ks 
 
Notebook 

• 17, 3" LED  
• 2GB RAM 
• 250GB harddisk 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
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• DVD-RW  
• W7HP64 CZ  
• zámek na notebook (bezpečnostní smyčka z kalené 

oceli pro zvýšenou bezpečnost) 
 
Dataprojektor (včetně držáku) 

• 2100 ANSI 
• 1024 x 768 
• Poměr zobrazení 4:3 i 16:9 
• Držák dataprojektoru + montáž 

 
Ozvučení 

• zesilovač 
• repro soustava na stěnu 
• CD přehrávač (s USB - umí přehrát MP3) 

 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

90 000,- Kč (108 000,- Kč s DPH) 

Typ zakázky3 Zakázka malého rozsahu 
Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Do 30. srpna 2011 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídka bude prokazatelně doručena osobně do kanceláře 
školy, v písemné podobě doporučenou poštou, či kurýrní 
službou v zalepené obálce na adresu: 
 
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 
Ing. Jitka Svobodová  
Dašická 1083 
Pardubice 
530 03 
 
Na obálku napište text:  
„NEOTVÍRAT  – Dodávka VT, AV a SW“ 
 

Hodnotící kritéria: 1) Celková nabídková cena 95% 

2) Nabízený termín úplného dodání dílčího plnění 5% 
Ad 1) Hodnotící kritérium celková nabídková cena: 

Hodnotí se celková nabídková cena předmětu plnění 
s DPH. Hodnocená nabídka získá takovou bodovou 
hodnotu, která vznikne poměrem nejlepší nabídky (nejnižší 
nabídková cena s DPH) a aktuální nabídky s DPH, 

                                                 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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vynásobeným hodnotou kritéria. Nabídky budou tedy 
hodnoceny dle vzorce: 
 
Počet     nejlepší nabídka 
bodů =      --------------------------   * počet bodů kritéria 
kritéria       aktuální nabídka 
 

Ad 2) Hodnotící kritérium termín úplného dodání ve dnech: 

Hodnotí se lhůta pro dodání předmětu plnění. Hodnocená 
nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne 
poměrem nejlepší nabídky (nejkratší lhůta pro dodání) 
a aktuální nabídky, vynásobeným hodnotou kritéria. 
Nabídky budou tedy hodnoceny dle vzorce: 
 
Počet     nejlepší nabídka 
bodů =      --------------------------   * počet bodů kritéria 
kritéria       aktuální nabídka 

 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace4: 

Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v §54 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 
kalendářních dní. 

 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Uchazeč předloží: 
 
- cenovou nabídku v listinné podobě ve formě návrhu Smlouvy o 
dodávce (příloha č. 1), jejíž přílohou bude přesná specifikace 
zařízení včetně jednotkových cen (nabídková cena bude uvedena 
v CZK bez DPH a s DPH za 1 kus v členění dle jednotlivých 
druhů zboží, dále bude uvedena celková cena za předmět veřejné 
zakázky, v CZK bez DPH i s DPH), 
 
- ostatní přílohy specifikované v Požadavcích na prokázání 
splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele 
 
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.  
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Součástí 
nabídky bude zpracovaná cenová nabídka na poptávané 
komodity – název nabízeného produktu, vč. jeho ceny. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 

                                                 
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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Dodavatel nepřipouští varianty nabídky (např. záměna 
počtu požadovaných kusů zboží). Zadavatel neumožňuje 
dílčí plnění v rámci vyhlášené výzvy.  
 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, 
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Zadavatel: 
- vyhrazuje si právo nevracet uchazečům nabídky 
- uchazečům nehradí náklady spojené s vypracováním a 
předložením nabídky 
- vyhrazuje si právo kdykoliv zrušit výběrové řízení bez udání 
důvodu 
- Uchazeč je vázán nabídkou do 30. 8. 2011 
 
Při nesplnění minimálních technických parametrů dle popisu 
zakázky bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. 
 
Vybraný uchazeč předloží před uzavřením smlouvy prohlášení o 
shodě ve smyslu ustanovení §13, zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky v platném znění (Příloha č. 
2). 
 

*nepovinný údaj 
 
 
 
Příloha č. 1 – Kupní smlouva  
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o předmětu zakázky 
 


