VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Vedení ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace se rozhodlo ve svých prostorách vybavit
mobilně 2 třídy tablety Apple tak, aby škola rozvíjela dovednosti svých žáků a využívala při výuce
moderní technologie. Dodávka bude financována z provozních prostředků školy.
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na
dodávku tabletů Apple vč. příslušenství
ZADAVATEL
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
IČ 70933928
Statutární zástupce: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Polášová, ekonom
e-mail: ekonom@zsgepiky.cz
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY - ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

Předmětem zakázky je dodávka tabletů Apple vč. příslušenství.
Zakázka zahrnuje dodávku tohoto vybavení:

1.Specifikace předmětu plnění
počet
Název

jednotek

iPad2 WIFI - min. 16 GB
iPad AIR WIFI - min. 16 GB
Ochranný kryt displeje
Spodní obal
Router WIFI Airport Extreme – 2 pásmový
Dobíjecí box – pro min. 20 ks iPad
Apple TV vč. HDMI konektoru
Vstupní školení pedagogů min (hod)

2. Požadavky na dodávku iPadů – TEXTOVÁ ČÁST:
Min. parametry tabletů iPad: 10” obrazovka, operační systém iOS, výdrž provozu na baterii 10
hodin, konstrukce hliník+sklo s absencí plastových dílů, kompatibilita s Microsoft Windows a OSX,
kompatibilita se vzdělávacími aplikacemi z AppStore, kompatibilita se všemi běžnými formáty
elektronických knih včetně iBooks, šifrování komunikace, bezpečnost systému
Požadované parametry Wi-Fi routerů: Dvoupásmová technologie 2,4Ghz a 5Ghz, podpora běžných
standardů Wi-Fi a/b/g/n/ac, možnost připojení síťových prvků typu tiskárna, skener, pevný disk přímo k
routeru, kapacita současně připojených zařízení 50 uživatelů, kompatibilita s platformami MS
Windows, OSX, Linux; jednoduché nastavení a správa přes volně stažitelnou aplikaci
Ochranný kryt displeje – musí zabezpečit vypínání tabletu
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Ostatní požadavky:
1. Dodavatel musí zajistit kompletní dodávku vč. instalace software
2. Dodavatel musí poskytnout dokumentaci k dodávce vč. záručních listů
3. Záruční doba musí být minimálně 2 roky
4. Zadavatel požaduje použití pouze nových nerepasovaných komponentů
(včetně záručních oprav)
5. U všech výrobků bude uveden jejich typ a obchodní název (případně výrobce) – doplněním
do slepého rozpočtu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky bez DPH: 490.000,- Kč
Je možné podat nabídku na zakázku jako celek, zadavatel nepřipouští plnění pouze dílčích
částí.
doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí dodávky, zejména :
 prohlášení o shodě
 doložení veškerých licenční povolení a certifikátů, veškerých dokladů a náležitostí
vyžadovaných k používání tabletů a ostatních dokladů stanovených platnými
právními normami
 předání návodů k obsluze a proškolení pověřených osob
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ :
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
Předpokládaný začátek dodávky : po podpisu smlouvy:
Předpokládané ukončení - celkové předání dodávky:

nejdříve
nejpozději

18.12.2013
30.12.2013

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:
Krycí list:
- jméno/název uchazeče,
- adresa/sídlo,
- rodné číslo/IČ,
- označení zástupce oprávněného jednat jménem právnické osoby,
- kontaktní osoba,
- tel./e-mail.
Vlastní nabídka:
 popis a specifikace nabízeného plnění,
 nabídková cena,
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, v níž bude
uvedeno:





cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za
kompletní dodávku
cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH
a cena celková s DPH za celou nabídku a jednotlivé komponenty doplněním do
Přílohy č. 1 Tabulka slepého rozpočtu
veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení a předání zakázky dle
předmětu této výzvy v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní
cenou s vyznačením DPH, výhradně v Kč
Sankční ujednání:
1. V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vč. DPH za každý i
započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení se nezapočítávají na náhradu případně
vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé
smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.





dodavatel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých položek po předání
dodávky ve 3 vyhotoveních. Přílohou faktury bude vyplněná tabulka slepého
rozpočtu
splatnost faktur je 3 týdny ode dne jejich doručení do sídla zadavatele
bude stanoven rozsah a dostupnost záručního a pozáručního servisu a termín
nástupu k odstranění poruch.
Prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na
základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Tato se podává
výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce. Zadavatel poskytne dodatečné informace o
zadávací dokumentaci písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení
žádosti. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem
zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci vyřizuje Ing. Jarmila Polášová

Údaje o podání nabídky dle § 69 zákona
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů
v tomtéž zadávacím řízení.
Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
nápisem „NEOTEVÍRAT“
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je stanovena
na 60 dnů.

Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce a to v jednom originálním vyhotovení a
v jedné kopii.
Obálka, do které uchazeč vloží a uzavře svoji nabídku, bude označena názvem zakázky a kontaktními
údaji zadavatele a uchazeče.
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části
nabídky.
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude
doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé
údaje.
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZAČE:
- má příslušné oprávnění k podnikání, předložením kopie příslušného živnostenského
oprávnění či kopie výpisu z obchodního rejstříku, doklad nesmí být ke dni podání nabídky
starší než 90 kalendářních dní.
Uchazeč doloží čestné prohlášení, že:
- na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče,
- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE:
 zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení zrušit,
 uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.
Lhůta a místo pro podání nabídky
PODÁNÍ NABÍDKY:
Nabídky je možné předat osobně nebo poštou na adresu:
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975
702 00 Ostrava
Osobní předání na sekretariátu školy je možné pouze po předchozí telefonické dohodě – tel.
+420 596 612 102.
Nabídka je předložena včas, pokud ji zadavatel obdrží nejpozději do 12,00 hod. posledního dne lhůty
pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je do: 2.12. 2013
Za převzetí nabídky odpovídá Ing. Jarmila Polášová, p. Anna Staňková

Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 2.12.2013 ve 13.00 hod. v ZŠ Gen. Píky 13A
v kanceláři ředitele školy.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:
1. členové komise pro otevírání obálek
2. pověřený zástupce uchazeče
Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jmenuje za zadavatele ředitel školy. Členové
splňují podmínku nepodjatosti.
Postup hodnotící komise při otevírání obálek

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle
ustanovení § 71 odst. 8 zákona, tedy zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku - čeština,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách.
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti
každé nabídky podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona a po provedení kontroly úplnosti uvede komise
do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky:
1) identifikační údaje uchazeče
2) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou
a zda je z hlediska požadovaného obsahu úplná.
3) informaci o nabídkové ceně
Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud nabídka není úplná, hodnotící komise
nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí
vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů je zadavatel povinen
uchazeči bezodkladně písemně oznámit.
Uchazeči jsou oprávněni do zákonem stanovené části protokolu nahlédnout a pořídit si z něj výpis
nebo jeho opis.
POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem
Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů.
Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.
Posouzení nabídek
Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 zákona provede posouzení nabídek uchazečů z
hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. Hodnotící komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22
odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný
zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný
zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit.
Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání
hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Dodatečné informace uchazeče nesmí
obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.
Hodnotící komise posoudí také výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si
hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU TABLETŮ :
kritérium
Váha
________________________________________________________________
nabídková cena celkem v Kč bez DPH
60 %
technické řešení
40 %
Způsob hodnocení nabídek podle kritéria dle § 79 odst. 1 zákona
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou
uchazečem, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší nabídková cena v Kč
-------------------------------------- x 100 (bodů) x váha kritéria
hodnocená nabídková cena v Kč
2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit technické řešení dodávky:
Hodnocená subkritéria budou hodnocena bodovací metodou pomocí hodnotící tabulky:

subkritérium

1b

2b

záruční doba v měsících

24

30

Kapacita iPad2 v GB

16
základní

32
vč. výukových
aplikací

4

5 a více

pevný systém

modulární systém

Instalace SW
Školení pedagogů v hodinách
Dobíjecí stanice pro min. 20 iPad

Jednotlivá hodnocená subkritéria mají váhu 8%, celkově pak kritérium Technické řešení 40 %.
Za nejvýhodnější technické řešení se považuje dodávka, která splňuje maxima v jednotlivých
subkritériích.
V případě nabízené hodnoty vyšší než uvedená číselná maxima bude hodnocena maximálně tato
hodnota.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
hodnota nabídky
----------------------------------------------------- x 100 (bodů) x váha kritéria
Hodnota nejvhodnější nabídky
Způsob oznámení výsledku výběrového řízení:
Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede:
identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, popis způsobu hodnocení
poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1
Zápis z jednání o výběru nejvhodnější nabídky bude k nahlédnutí na sekretariátu školy od 2.12. 2013
do 16.12. 2013. Vítězný uchazeč bude osloven k uzavření smlouvy.
Případné dotazy: ekonom@zsgepiky.cz
V Ostravě 15.11.2013
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy
PŘÍLOHA Č. 1
Tabulka slepého rozpočtu

