Výzva k podání nabídky
a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby s názvem:
„Nákup techniky pro projekt IKAP JčK II.“,
zadávanou formou uzavřené výzvy dle kapitoly 12. Pravidel pro žadatele a příjemce
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020.

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI

Základní údaje o zadavateli
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Nemanická 7, 370 10 České Budějovice
75050102

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Miroslav Pikhart, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Tomáš Vašek, e-mail: vasek@zvas.cz, tel.: 604 561 379

2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
2.1. Účel a předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup techniky pro projekt s názvem „Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“ (dále jen „projekt IKAP JčK II), v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245“.

2.2. Předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota činí 490 012 Kč bez DPH, 592 915 Kč včetně DPH. Nejvýše přípustnou
nabídkovou cenou je 592 915 Kč vč. DPH. Pokud ji uchazeči (svou nabídkovou cenou) překročí, bude jejich
nabídka z výběrového řízení vyřazena. Doba plnění VZ je stanovena do 30. dubna 2021, na ZVaS
Nemanická 7, 370 10 Č. Budějovice.

2.3. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Veškerá technika musí být nová, nepoužitá, určená pro český trh.

1. Notebook vč. příslušenství – 6 ks (max. jednotková cena 27 636 Kč s DPH)












13,3" IPS Full HD, matný, min. 250 nits (cd/m2),
Windows 10 Pro, 3 roky záruka, celokovové šasi,
minim. 6 jádrový procesor, 512 GB SSD, 16 GB RAM (max. 32 GB),
webkamera HD rozlišení, integrovaný mikrofon, klávesnice CZ, podsvícená, čtečka otisků prstů,
rozhraní – HDMI, minimálně 2x USB 3.1, min. 2x USB-C, 1x sluchátka / mikrofon combo jack,
bluetooth 5.0, Wi-Fi, čtečka karet Smart Card, maximální váha 1,3 kg,
CPU Mark minim. 12700,
MS Office Std. nebo Pro verze 2019 – trvalá licence, s možností downgrade,
USB bezdrátová myš + baterie,
batoh vel. 14“ – 15,6“,
USB-C HUB s porty porty: 2x USB 3.0, 1x HDMI (Max 4K UHD 3840x2160@30Hz, FullHD
1920x1080 60Hz), 1x Audio 3,5 mm, 1x USB-C PD, 1x USB-C Gen1, 1x RJ-45 1000 Mbit/s,
v odolné hliníkové konstrukci.

2. Smartphone – 8 ks (max. jednotková cena 4 262 Kč s DPH)
 minim. osmijádrový procesor, 2 GHz, paměť minim. 4/128 GB, možnost microSD,
 minim. 6,3“ displej, 2340 x 1080 FHD, dotykový, GPS, duální, nano SIM, USB-C, Wi-fi
802.11a/b/g/n/ac, 3,5 jack, fotoaparát zadní s rozlišením 48 Mpx, přední 13 Mpx,
 standardní rychlonabíječka 10 W, reverzibilní nabíjecí port USB-C,
 hmotnost do 195 g, min. baterie 4000 mAh,
 záruka minim. 24 měsíců.
Této specifikaci odpovídá např. model 6941059635574.

3. Tablet – 5 ks (max. jednotková cena 7 025 Kč s DPH)
 osmijádrový procesor 2 GHz / 1,8 GHz, 10,4 LCD, TFT,
 displej 10,4“ – 10,5“, 2000 x 1200 px,
 RAM 3 GB, HDD 32 GB, Micro SD – až 1 TB, Wi-fi, bluetooth 5.0,
 systém určování polohy: GPS, Glonass, Beidou, Galileo,
 vstup pro sluchátka: 3,5mm Stereo,
 hmotnost do 0,5 kg, min. kapacita baterie [mAh]: 7040,
 záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. model SM-T500NZAAEUE.

4. Dataprojektor přenosný - 2 ks (max. jednotková cena 13 376 Kč s DPH)
 technologie 3LCD, svítivost minim. 3700 ANSI, kontrast 16000:1,
 rozlišení 1280 x 800 (WXGA), hlučnost max. 38 dB
 konektory – min. 1x HDMI, D-Sub, USB – 2x,
 hmotnost max. 2,6 kg, záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. V11H973040.

5. Digitální kamera (konferenční) - 3 ks (max. jednotková cena 8 030 Kč s DPH)
 kamera určená pro komunikaci FullHD 1080p, dálkové ovládání,
 rozlišení minim. 1920 x 1080 bodů, 30 snímků za sekundu, 1,2x HD zoom,
 3,5mm jack pro sluchátka, USB 2.0, všesměrový mikrofon,
 motorizované otáčení, naklánění a přibližování,
 kompatibilita s Skype, Microsoft Lync,
 záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. 960-000867.

6. Čtečka - 75 ks (jednotková cena 3 000 Kč s DPH)
 včetně pouzdra – umělá kůže, typ horizontální/vertikální stojánek,
 6" E-Ink displej s vysokým kontrastem, rozlišení displeje min. 800 x 600 px,
 vnitřní paměť minim. 8 GB, Wi-Fi, dotykový displej, podsvícení,
 hmotnost max. 180 g, záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. 841667139920.

7. Stativ - 4 ks (max. jednotková cena 700 Kč s DPH)
 lehký hliníkový, foto/video stativ, 3-směrná hlava s výměnnou destičkou, vodováha,
 3 segmenty noh se svorkami + pouzdro,
 složený/rozlož. = 50 – 135 cm, hmotnost max. 850 g
 záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. 20420.

8. Webová kamera - 4 ks (max. jednotková cena 3 500 Kč s DPH)
 Full HD 1080 p/30 fps, vysoké rozlišení 1920 x 1080, 4x digi zoom,
 externí ochrana závěrky, možnost uchycení na stativ,
 2x zabudované mikrofony (stereo), certifikovaná pro Skype a MS Teams,
 hmotnost max. 170 g,
 záruka 2 roky.
Této specifikaci odpovídá např. 960-000972.

3.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
3.1. Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení,
z nějž bude vyplývat, že splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 2 této výzvy.

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Vítězný dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů tak, že před podpisem smlouvy
předloží k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii (lze i v elektronické formě) buď:
 Výpisu z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence;
 nebo oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským oprávněním či licencí.

4.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými ve výzvě zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci.
Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost
předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

4.1. Členění nabídky
Nabídka musí obsahovat:
 Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace).
 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, čestné prohlášení (vzor příloha č. 2).
 Vlastní nabídku uchazeče s podrobnou specifikací a popisem nabízené techniky.

4.2. Forma
Nabídku včetně veškerých dokumentů předloží dodavatel v 1 vyhotovení.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka
nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. pomocí provázání
šňůrkou s přelepením volných konců a opatření na přelepu razítkem. V případě podání nabídky
v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být tato zabezpečena proti možné
manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou
bezproblémově obracet.
Nabídku podá dodavatel v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu,
označeném podle níže uvedeného vzoru:
[Poštovní adresa dodavatele]

„Nákup techniky pro projekt IKAP JčK II.“
Neotevírat!
4.3. Podání dotazu
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění technických parametrů zadavatele
a nejnižší nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídkové ceny předložené jednotlivými uchazeči budou seřazeny dle výše, přičemž jako nejvhodnější
nabídka bude zadavateli doporučena k výběru nabídka uchazeče obsahující nejnižší nabídkovou cenu
za předpokladu splnění technických parametrů.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací služby.
S vybraným dodavatelem bude před dodávkou techniky sepsána smlouva.

6.

OSTATNÍ INFORMACE
6.1. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídky budou podávány na adresu ZVaS, Nemanická 7, 370 10 České Budějovice; v případě osobního
podání na téže adrese.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. března 2021 do 11:00 hod.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik doručení nabídky na adresu pro
doručení nabídek, nikoliv datum a čas jejího podání na poště. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro
podání nabídek nebudou do výběrového řízení na veřejnou zakázku zařazeny.
Termín otevírání obálek je stanoven na 9. 3. 2021 od 9:00, na stejné adrese, jako je místo pro podání
nabídky.

6.2. Práva zadavatele
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
 zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky,
 zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel
vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení,
 zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoliv před podpisem smlouvy výběrové řízení, a to i bez
udání důvodu.

7.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Krycí list
2. Vzor čestného prohlášení

V Českých Budějovicích dne 22. února 2021

…………………………………
Mgr. Miroslav Pikhart
ředitel

