Príloha c. 1 – Zadavací dokumentace
1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací
dokumentace.

2. Specifikace technických podmínek předmětu výzvy
V rámci realizace akce bude pořízeno vybavení pro potřeby IT kurzů. 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) Dataprojektor
31 ks
Zadavatel požaduje instalaci pořízených zařízení včetně dopravy. Jedná se tedy o instalaci datového
projektoru na stěnu učebny, kabelové rozvody v lištách, k projektoru povede VGA kabel na signál
z PC, napájení projektoru přes vypínač s kontrolkou, revizní zpráva podle platných norem ke každé
instalaci. Instalace proběhne v jednotlivých mateřských školách, které se projektu účastní.
Technická specifikace:
datový projektor 31×

tyto parametry musí datový projektor splňovat
LCD technologie
nativní rozlišení XGA 1024x768
světelný výkon minimálně 3500 ANSI

vstupy

životnost lampy v „eco“ režimu min. 4000 hod.
projektor s krátkou projekční vzdáleností (projekční vzdálenost max. 130 cm)
počítač - 1 x VGA, 1x HDMI
integrované reproduktory
dodávka včetně nástěnného držáku

interaktivní tabule 31×

tyto parametry musí interaktivní tabule splňovat
velikost tabule minimálně 165x130 (šířka x výška)
připojení přes USB
ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače, nebo jiného předmětu,
ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Popisovače
musí být bezdrátové, bezbateriové.
rozpoznání dvou současných dotyků a ovládání gesty
Povrch musí být určený pro promítání obrazu = matný, eliminovat odlesky.
Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní bázi bez
poškození povrchu.
součástí tabule musí být aktivní lišta pro popisovače, výběr požadované barvy
popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy.
formát tabule 4:3
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dodávka interaktivní tabule musí obsahovat i autorský nástroj – SW pro
přípravu interaktivních cvičení. Autorský nástroj musí být kompatibilní s
operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, iOS, prostředí musí být v
českém jazyce. Dále musí existovat aplikace od stejného výrobce s obdobnými
funkcemi pro tablety platformy iOS.
dodávka musí obsahovat univerzální prohlížeč vytvořených hodin, aby bylo
možné používat vytvořené hodiny v dodané interaktivní tabuli i na jiných
značkách interaktivních tabulí

ozvučení interaktivní
tabule 31×

tyto parametry musí ozvučení splňovat
nástěnné reproduktory s dálkovým ovládáním
min. výkon 2x15W a min. 2 vstupy
součástí dodávky musí být držáky pro uchycení na zeď

doplňky k IT 31×

tyto položky musí dodávka obsahovat
soubor min. 300 ks digitálního učebního materiálu určeného pro interaktivní
tabule. Vše musí být plně kompatibilní s dodávaným autorským softwarem
pro interaktivní tabule. Dodat na 1 DVD nosiči. Digitální učební materiály musí
být obsahově určeny pro MŠ.

2. část: IT vybavení – PC technika
a) Notebook
33 ks
b) SW
33 ks
c) iPad
13 ks
Technická specifikace:

Notebook

SW

iPad

RAM – min. 4 GB
HDD – min. 500 GB
Display – min. 15,6“, rozlišení 1366×768
Operační systém - 64 bitový operační systém Windows 8.1 nebo
technologicky a funkčně kompatibilní OS
HDMI, USB
balík office SW, softwarový nástroje obsahující min. textový editor,
tabulkový editor, emailového klienta a software na tvorbu prezentací
Plná podpora a kompatibilita binárních formátů Microsoft Office
jakožto nejrozšířenějšího a nejpoužívanějšího SW
displej min. 9,5 palců (úhlopříčně), rozlišení min. 2048 x 1536, úložná
kapacita min. 16 GB, možnost připojení přes mobilní datové sítě, Wi-Fi,
kompatibilní s iOS
!!!iPad – tento produkt je přímo vyžadován, jelikož je napevno
provázán s realizací vzdělávacího kurzu Práce s iPadem!!!

!!! Jednotkové ceny nabízených zařízení nesmějí překročit hranici 40.000,- Kč (60.000,- Kč v případě
SW), jelikož veškeré vybavení je pořizováno jako neinvestiční.!!!

3. Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
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4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu na základě slepého rozpočtu. Cenová nabídka bude s uvedením
celkové ceny bez DPH, samotné DPH, ceny vč. DPH.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

5. Obsah a forma nabídek
Nabídka bude zpracována:
- ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);
- v českém jazyce
a bude předána v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky „Materiálové vybavení
projektu“, adresou zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem “NEOTVÍRAT“.

5.1.Požadavek na zpracování nabídek
Nabídky předkládané zadavateli:
1.
2.
3.
4.
5.

musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí součástí nabídky být:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

6. lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídky a konečný termín je stanoven na 30. 01. 2015 do 09:30 hod.
7. dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal
nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém
řízení.
8. dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném uchazečem,
podrobný položkový rozpočet (vytvořený na základě soupisu zařízení) a doplněný návrh
smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
V Českých Budějovicích dne 14. 01. 2015
………………………………………………………………………………..
Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
Přílohy:
Příloha č. 1. Krycí list; Příloha č. 2. Kupní smlouva; Příloha č. 3. ČP – Základní kvalifikační kritéria; Příloha č. 4.
ČP – Finanční a ekonomická způsobilost; Příloha č. 5. ČP - § 68 ZVZ
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Príloha c. 1 – Krycí list nabídky
Název akce:

„Materiálové vybavení projektu“

Zadavatel:
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Adresa:

LEGRO CONSULT s.r.o.
Ing. Michal Novák
Rooseveltova 37, Český Krumlov, 381 01

IČ:

U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05

Tel./fax.:

260 88 525

Uchazeč:
Uchazeč:
Zástupce uchazeče:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel./fax.:
Email:
www:

Nabídková cena – 1. část: IT vybavení – AV technika
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

Nabídková cena – 2. část: IT vybavení – PC technika
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče
V ………………………………………. dne ……………………..

Jméno a příjmení, podpis a razítko:

……………………………………………………………………
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Príloha c. 2 – Navrh smlouvy
Kupní smlouva
č. ……………………
Společnost:
……………………………………………….
se sídlem:
……………………………………………….
IČ:
……………………………………………….
DIČ:
……………………………………………….
Číslo účtu
……………………………/…………………
Zastoupená:
……………………………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………………………., oddíl ……….., vložka …………..
(dále jen „prodávající“)
a
Společnost:
se sídlem:
IČ:
Číslo účtu
Zastoupená:
(dále jen „kupující“)

LEGRO CONSULT s.r.o.
Rooseveltova 37, Český Krumlov, 381 01
260 88 525
195987561 / 0300
Ing. Michal Novák, jednatel

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží dle předložené nabídky v rámci
výběrového řízení na akci: „Materiálové vybavení projektu“ viz příloha č. 1 této smlouvy (dále jen
„zboží“):
Termín dodávky:

Do 40 dnů data podpisu smlouvy

Místo dodání:

Místo dodání je upřesněno ve Výzvě a v Zadávací dokumentaci

Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující
se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

II. Dodací podmínky
Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna, i pokud kupující zboží nepřevezme v termínu. Zboží
bude uloženo ke skladování a kupujícímu může být vyúčtován poplatek za skladování v odpovídající
výši. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k
převzetí a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráty, poškození, zničení či
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znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží
přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

III. Kupní cena
Kupní cena je konečná a nepřekročitelná. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající
případné vícenáklady ponese sám.
Celková kupní cena činí

…………………………………. Kč bez DPH.

DPH

…………………………………. Kč.

Cena včetně DPH

…………………………………. Kč.

Tato kupní cena je splatná na základě vystavené faktury po převzetí dodávky. Převzetí dodávky, bude
zadavatelem potvrzeno v předávacím protokolu.

IV. Fakturace
Účtování zakázky bude probíhat po dodání zboží, a to formou faktury se splatností 30 dní od jejího
doručení.
Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní
částkou.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu
nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve
po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez
zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada
projevuje a jakým způsobem a ve lhůtě – nejpozději do 30 dnů, navrhuje reklamaci vyřídit. V případě
oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a
nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany
dohodly, že pro případ odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající
nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal, vzniká druhé
straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

VI. Záruční lhůta a servisní podmínky
Prodávající uvede záruční lhůtu a servisní podmínky:
Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude
splňovat požadované specifikace a parametry.
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Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí
kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně
originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny
neodborným zacházením.

VII. Ostatní ustanovení
Prodávající má povinnost umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Kupující může odstoupit od této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že neobdrží dotaci
OPVK na projekt „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského,
Plzeňského a Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0091.

VIII. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné
změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny
oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, Smlouva je
vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále
prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto
připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: ...................................................

Podpisy:

………………………………………

………………………………………

Kupující

Prodávající
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Príloha c. 3 – ČP § 53 odst. 1) ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: ………………………………….čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 53 odst. 1)1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.
V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis

1

§ 53 odst.1) Základní kvalifikační kritéria
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu
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Príloha c. 4 – ČP § 50 odst. 1) písm. c)
ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: ………………………………….čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 50 odst. 1) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, tj. že jsme finančně a ekonomicky způsobilý plnit veřejnou zakázku na akci:
„Materiálové vybavení projektu“.

V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis
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Príloha c. 5 – ČP § 68 ZVZ
Název veřejné zakázky: „Materiálové vybavení projektu“
Uchazeč - obchodní jméno:
Sídlem:
IČO:
Zastoupený:
(dále jen „Uchazeč“)
k § 68 odst. 3 písm. a) zákona:
- předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
k § 68 odst. 3 písm. b) zákona:
Varianta 1.:
- předkládá (má-li formu akciové společnosti) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Varianta 2.:
- prohlašuje, že nemá formu akciové společnosti
k § 68 odst. 3 písm. c) zákona:
- prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
V………………………….……………..….. dne ………..……………..

..…………………………………………………………….……………………..
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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