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ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

K PROJEKTU  

„Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých 
Budějovicích prostřednictvím DVPP“ 

 
Registrační číslo projektu: 

CZ.1.07/1.3.06/04.0038 

Název a číslo globálního grantu: 

CZ.1.07/1.3.06 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji“ 

Název zakázky: 

Dodávka techniky – SŠO České Budějovice 
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IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název:   Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 

Sídlo:   Husova 9, 37 21 České Budějovice  

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IČ:   00510874 

Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

   benyskova@sso.cz 

   tel.: 387 0236 712, 602 595 464 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Klouda 

   klouda@sso.cz 

                                     

   

TERMÍN PLN ĚNÍ ZAKÁZKY 

Termín dodání předmětu zakázky je květen – červen 2012.  

 

POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A MÍSTO PLN ĚNÍ 
ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení, které bude využito při realizaci 
projektu OP VK zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Uchazeč 
předloží nabídku, která bude obsahovat všechny následující položky: 
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Položka Počet 
kusů 

Předpokládána 
cena za ks v Kč 
bez DPH 

Předpokládána 
cena celkem v 
Kč bez DPH 

Předpokládána 
cena ks v Kč s 
DPH 

Předpokládána 
cena celkem v 
Kč s DPH 

Notebook vč. operačního systému  20 ks 10 000,- Kč 200 000,- Kč 12 000,- Kč 240 000,- Kč 

Celkem cena bez DPH/ s DPH  

 
200.000,- Kč 

bez DPH 

 
240.000 Kč s 

DPH 
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PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK: 

Uchazeč předloží nabídku, ve které je nutné dodržet následující minimální požadavky na 
parametry předcházejících položek. 

Notebook vč. operačního systému 

Notebook  

Název parametru Požadované parametry Nabídnuté parametry 

Procesor: Výkon v Passmark CPU mark min. 

1670 bodů - viz 

www.passmark.com 

  

Paměť RAM: 4GB, možnost rozšíření na 8GB   

Pevný disk: 500GB, 7200 otáček   

Optická mechanika: Ano, DVD+-RW   

Grafická karta: Může být integrovaná, podpora 

přehrávání FULL HD videa, výkon 

v Passmark G3D mark min 350 

bodů – viz www.passmark.com 

  

Displej: 15"-16"   

Rozlišení displeje: alespoň 1366x768   

Provedení displeje: matný povrch   

Webkamera: Ano, integrovaná, 720p   

Audio: integrované reproduktory, 

integrovaný mikrofon 

  

Numerická klávesnice: Ano   

Snímač otisku prstů: Ano   

Komunikace: Bluetooth 3.0, Ethernet 1Gb, Wifi 

BGN 

  

Polohovací zařízení: Touchpad +polohovací zařízení 

uprostřed klávesnice přepínatelné 

pomocí SW 

 

Porty: 4x USB, minimálně jeden stále 

napájený např. pro napájení 

zařízení při vypnutém notebooku 

  

Čtečka paměťových karet: Ano   

Express card/PCMCIA: Ano   

Operační systém: Operační systém kompatibilní s 

naší stávající sítí a možnosti 

přihlašování do domény (naše síť 

běží na Windows 7 Pro) 
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Software: Software pro zálohování dat a 

systému, software pro obnovu OS 

do původního nastavení v případě 

havárie systému 

  

Výdrž na baterie: minimálně 4 hodiny   

Provedení šasí: Kovové panty, voděodolná 

klávesnice, speciální uložení 

pevného disku s prevencí proti 

poškození při nárazu 

  

Hmotnost: maximálně 2,8kg   

Záruka: minimálně 2 roky   

Servis: servis v místě odběratele nebo s 

vyzvednutím u odběratele 

  

Dodání Nové vybavení (ne použité nebo 

repasované) 

 

Příslušenství: Brašna pasující pro tento notebook 

z odolného materiálu, popruh přes 

rameno. 

 

 

 

 
Uchazeč má povinnost v popisu předmětu zakázky uvést také záruční dobu jednotlivého 
vybavení.  

Místem plnění zakázky bude Jihočeský kraj, sídlo zadavatele zakázky, tj. Střední škola 
obchodní, České Budějovice, Husova 9.  

 

HODNOTA ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota zakázky je 200. 000 Kč bez DPH/ 240.000,- Kč vč. DPH. Uvedená 
cena je maximálně přípustnou cenou.  

Cenová nabídka musí být vykalkulována v CZK a to v částce s DPH, bez DPH a samotná 
částka DPH vč. sazby.  

Cenová nabídka musí být vykalkulována pro jednotlivé položky a uvedeny v částkách s DPH, 
bez DPH a hodnota DPH.  

 

 



 

6 

 

 

INFORMACE O PODÁNÍ NABÍDEK 

Začátek příjmu nabídek:   30. 4. 2012  

Konec příjmu nabídek:  16. 5. 2012  (do 12:00 hod) 

Adresa pro doručení nabídek: SŠO, České Budějovice, Husova 9,  

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce, v jedné kopii a v jednom originále, 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být zpracována tak, 
aby nebylo možné vyjmout list bez poškození nabídky.  

Zadavatel nepřipouští varianty řešení.  

Povinné náležitosti nabídky: 

1. Krycí list nabídky (bude minimálně obsahovat název a číslo veřejné zakázky, základní 
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samotné DPH a 
cena včetně DPH za celou zakázku, datum a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče). 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků. 
3. Cenová kalkulace dle pokynů uvedených níže. 
4. Samotná nabídka uchazeče k celému předmětu zakázky (ta bude obsahovat minimálně 

podrobný popis produktů, fotografickou dokumentaci produktů a jejich záruční lhůty).  
5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (bude minimálně 

obsahovat smluvní strany, popis předmětu zakázky, cenovou kalkulaci nabídky, 
platební podmínky, název a číslo projektu, povinnost respektovat pravidla povinné 
publicity dle příručky OP VK, povinnost umožnit kontrolu dokladů související 
s projektem kontrolním orgánům a to po dobu, kterou uvádí právní předpisy ČR k 
archivaci). 

6. Požadovaná doba splatnosti faktur je minimálně 30 dnů. 

Doručena bude buď doporučenou poštou (rozhoduje datum doručení nabídky na adresu místa 
podání; nabídky, které budou doručeny po datu konce příjmu nabídek, nebudou zařazeny do 
výběrového řízení) nebo osobně, a to v zalepené obálce. 

Povinné náležitosti označení obálky:   nápis „Nabídka TECHNIKA - neotvírat“, 

           název a registrační číslo projektu,  

           identifikační údaje uchazeče. 

Každý uchazeč může v rámci výběrového řízení podat pouze jednu nabídku. 
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KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZE ČE 

• doložení prosté kopie výpisu z evidence, ve které je uchazeč zapsán (např. výpis 
z obchodního rejstříku či jiný obdobný výpis dokládající právní subjektivitu 
uchazeče), poskytnutý doklad nesmí být starší než 3 měsíce, 

• doložení dokladu opravňující uchazeče k podnikání podle zvláštních předpisů, 
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, 

• doložení čestného prohlášení o bezdlužnosti uchazeče vůči finančnímu úřadu (nemá 
evidovány daňové nedoplatky),  

• doložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném a 
penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení, 

• doložení min. 3 referencí prokazující zkušenosti se zabezpečením zakázky obdobného 
předmětu (především dodávka interaktivního setu), rozsahu a hodnoty. 
 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Při prvotním hodnocení došlých nabídek se bude posuzovat jejich úplnost (tj. zda nabídka 
obsahuje všechny námi předepsané náležitosti), formální náležitosti (např. podpis oprávněné 
osoby, identifikační údaje uchazeče atd.), předmět nabídky (tj. zda koresponduje 
s poptávaným předmětem výběrového řízení). 

Nabídky budou následně vyhodnocovány podle níže uvedeného kriteria: 

a) Nabídková cena: váha 100 % 

Hodnotit se bude celková nabízená cena s DPH, vítěznou nabídkou se stane ta nabídka, 
která bude mít nejnižší cenu. 

 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Tato zadávací dokumentace se řídí dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Všechny dokumenty od dodavatele (např. vzdělávací materiály, návrh smlouvy aj.) musí být 
označeny: 

- logem Evropské unie s textem „EVROPSKÁ UNIE“, 

- logem ESF s textem „Evropský sociální fond“, 
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- logem OP VK s textem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, 

- logem MŠMT s textem „MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY“ 

- s textem v logolinku „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit, změnit nebo upravit zakázku.  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přijaté nabídky. 

Uchazeč nemá právo žádat náhradu za náklady, které vznikly v důsledku podání nabídky a 
účasti ve výběrovém řízení. 

Dotazy k výběrovému řízení je možné podat pouze elektronickou podobou a to na email 
kontaktní osoby zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo odpovědět na dotaz do třech 
pracovních dnů od obdržení dotazu.   

V návaznosti na realizaci dalšího výběrového řízení s obdobným předmětem zakázky se toto 
výběrové řízení řídí postupem pro zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu při 
předpokládané hodnotě plnění do 1 000 000,- Kč  bez DPH. 

 

V Českých Budějovicích, dne 25. dubna 2012 

   

 

          
 ………………………………… 

            
 Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 


