Výzva k podaní nabídek na výberove rízení na dodavký
Zadavatel na základě § 25 odst. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění
(dále jen „ZVZ“), zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro zjednodušená podlimitní řízení.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Sídlo:
Adresa:

LEGRO CONSULT s.r.o.
Ing. Michal Novák
Rooseveltova 37, Český Krumlov, 381 01
U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05

IČ:

260 88 525

Tel.:

+420 775 572 247

Email:

info@legroconsult.cz

2. Druh a předmět veřejné zakázky
2.1.Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky – zakázka je zadávána v režimu Zjednodušeného podlimitního
řízení v souladu s § 38 ZVZ.

2.2.Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:
„Materiálové vybavení projektu“
V rámci realizace akce bude pořízeno vybavení pro potřeby IT kurzů v rámci projektu: „Profesní
rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského
kraje“.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž uchazeči mají možnost podat nabídku na
jednotlivé části samostatně.
1. část: IT vybavení – AV technika
a) Interaktivní tabule
31 ks
b) Stacionární dataprojektor
31 ks
2. část: IT vybavení – PC technika
a) Notebook
35 ks
b) SW
35 ks
c) iPad
13 ks
!!!iPad – tento produkt je přímo vyžadován, jelikož je napevno provázán s realizací
vzdělávacího kurzu Práce s iPadem!!!
Jednotlivé části jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.
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!!! Jednotkové ceny nabízených zařízení nesmějí překročit hranici 40.000,- Kč (60.000,- Kč v případě
SW), jelikož veškeré vybavení je pořizováno jako neinvestiční.!!!
Technické požadavky:
Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Zadávací dokumentace, která je nedílnou
součástí této výzvy, a která je po celou dobu lhůty pro podání nabídek přístupná na profilu zadavatele
na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/legro-consult-s-r-o
V případě, že technická specifikace bude obsahovat konkrétní názvy či typy, umožňuje zadavatel tyto
zaměnit za jiné, se stejnými či lepšími kvalitativními a technickými vlastnostmi.
Kód CPV:

30200000-1 – Počítače
48000000-8 – Balíky programů a informační systémy
30195200-4 – Elektronické tabule a příslušenství
38652120-7 – Video projektory
Místo realizace zakázky:
Dodávky budou realizovány v Plzeňském,
Jihomoravském kraji
Jihočeský kraj:







Plzeňský kraj:

České Budějovice
Český Krumlov
Majdalena
Novosedly
Benešov
České Velenice








Jihočeském

a

Jihomoravský kraj:

Brno
Kuřim
Viničné Šumice
Pohořelice
Vlasatice
Rataje u Kroměříže











Tachov
Chodová Planá
Kladruby
Stříbro
Úněšov
Rozvadov
Přimda
Planá
Bor u Tachova

Jihočeský kraj
Název technického vybavení

Počet ks

Interaktivní tabule
iPad
Notebook
Stacionární dataprojektor
Software

5
3
7
5
7

Plzeňský kraj
Název technického vybavení

Počet ks

Interaktivní tabule
iPad
Notebook
Stacionární dataprojektor

14
4
14
14

Software

14
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Jihomoravský kraj
Název technického vybavení
Interaktivní tabule
iPad
Notebook
Stacionární dataprojektor

Počet ks
12
6
14
12

Software

14

Doba realizace zakázky:

Do 40 dnů od podpisu smlouvy. Zakázka se považuje za dodanou,
převzetím díla a podpisem předávacího protokolu bez závad.
Předpokládaná cena zakázky činí:
2.431.000,- Kč bez DPH
1. část: IT vybavení – AV technika
1.798.000,- Kč bez DPH
2. část: IT vybavení – PC technika
633.000,- Kč bez DPH
!!!Předpokládaná cena je nejvýše přípustnou cenou, veškeré nabídky, které budou obsahovat vyšší
cenu, budou vyřazeny!!!
Zakázka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Název projektu:

„Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje“
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3. Lhůta a místo pro podání nabídek
3.1.Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem vyhlášení a její konec je stanoven na 30. 01. 2015 do
09:30 hod.

3.2.Místo pro podání nabídek
Nabídky se doručují na adresu:
- LEGRO CONSULT s.r.o., U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05
a to následujícími způsoby:
- doporučeně poštou,
- nebo osobně

4. Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek
4.1.Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne 30. 01. 2015 od 10:00 hod.
Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.
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4.2.Místo otevírání obálek
Místo otevírání obálek:
-

LEGRO CONSULT s.r.o., U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném
zadavatelem, čímž se rozumí:
- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) ZVZ (tzn. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1) ZVZ.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) ZVZ.
Způsob prokázání základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů se v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
podle §53 odst. 3) a podle § 54 písm. a) a b).
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Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s
§ 50 odst. 1., písm. c) ZVZ
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže splnění finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku čestným
prohlášením.

6. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
Při poskytování dodatečných informací se zadavatel bude plně řídit pokyny podle § 49 ZVZ.

7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede pětičlenná hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnocení bude probíhat pro každou část zakázky zvlášť.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, musí si komise vyžádat
od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako
neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena.

8. Vyhrazený způsob komunikace
Veškerá komunikace v následujících bodech bude probíhat výhradně prostřednictvím profilu
zadavatele:


rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ



oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 ZVZ

Adresa profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/legro-consult-s-r-o.

9. Zadávací lhůta
Zadavatel v souladu s § 43 odst. 2 ZVZ stanovuje délku zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni
svými nabídkami na 90 dnů.
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10.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může zrušit zadávací řízení pouze za podmínek uvedených v § 84 zákona ZVZ.
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení v souladu s § 84 ZVZ, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
V Českých Budějovicích dne 14. 01. 2015

………………………………………………………………………………..
Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
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