Výzva k podání nabídek
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Číslo zakázky:

1/2012

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo
projektu

CZ.1.07/1.1.16/01.0067

Název projektu:

Učíme se e-learningem

Název zakázky:

Technická podpora provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů
projektu

Předmět zakázky
Dodávka ICT techniky, její instalace, doprava a servis
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení
zakázky:

21.9.2012

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Novolíšeňská 10, 628 00 Brno- Líšeň

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele, vč.
kontaktních údajů
(telefon a emailová
adresa)
IČ zadavatele:

RNDr. Josef Novák

DIČ zadavatele:

Nejsme plátci DPH

Kontaktní osoba
zadavatele, vč.
kontaktních údajů
(telefon a emailová
adresa):

Mgr. Jan Horký

515 919 717

josef.novak@zsnovolisenska.cz

48512401

515 919 728

jan.horky@zsnovolisenska.cz

Lhůta pro podávání
nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč.
času)

Nabídky doručte nejpozději dne 8.10. 2012 do 13,00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami začne dne 8.10.2012 ve 13,00 hod.
v zasedací místnosti rady Městské části Brno-Líšeň, Jírova 2.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou
v zabezpečených obálkách s označením :
Neotvírat - „Výzva – “Technická podpora provádění klíčových
aktivit a naplnění výstupů projektu - Dodávka ICT techniky, její
instalace, doprava a servis“.
Zabezpečenou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená
razítkem přes přelep a parafovaná. Na přední straně obálky budou
uvedeny název a sídlo uchazeče.

Popis předmětu
zakázky:

Osobně podané nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek
na sekretariátě Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, II. poschodí.
Příjem v úřední dny – pondělí a středa od
8. 00 do 17. 00 hod. , v ostatní dny od 8. 00 do 13. 00 hod.
Pro vstup do úřadu mimo úřední dny použijte domácí telefon –znak + kl.
40, 41. nebo 15. “, Pověřeným zástupcem zadavatele pro konzultace
s uchazeči je :
Mgr. Bc. Alexandra Černá – garant průběhu veřejných zakázek, tel. 544
424 840, 724 925 260, cerna@brno-lisen.cz.
2 x notebook včetně brašny a bezdrátové myši
Technická specifikace:
Notebook - Ultrabook, Intel Core i5 3317U Ivy Bridge, 15.6" LED
1366x768 lesklý, RAM 4GB DDR3, AMD Radeon HD7670M 2GB,
HDD 500GB 5400 otáček + SSD 32GB, WiFi, Bluetooth, čtečka
paměťových karet, webkamera, HDMI, USB 3.0, Windows 7 Home
Premium 64-bit
Maximální cena za kus 20.000 Kč vč. DPH
36 měsíců na notebooky
---------------------------------------------------------------------------------------5 x notebook včetně brašny a bezdrátové myši
Procesor : Intel® Core™ i7-3612QM
Paměť: 8GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Harddisk: 1TB SATA, 5400ot.
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Optická mechanika: Ano
Grafika: nVidia Geforce GT630M DDR3 2G
Displej: 17.3" HD + LED, lesklý + webkamera HD 720p
Audio: integrované repro
Numerická klávesnice: ano
Síť: WiFi 10/100M LAN
Porty: USB 2.0, USB 3.0, čtečka karet 2v1 (MMC,SD), audio
vstup/výstup, VGA, HDMI, ethernet RJ-45
Operační systém: MS Windows 7 Home Premium 64 bit
Výdrž baterie: min. 4 hodiny
Hmotnost : cca 3,0 kg
Maximální cena za kus 20.000 Kč vč. DPH
36 měsíců na notebooky
---------------------------------------------------------------------------------------3 x set interaktivní tabule (např.SMART Board 680), včetně
instalace, instalačního materiálu a dopravy.
Obsah setu: interaktivní tabule, projektor s krátkou projekční
vzdáleností, ozvučení interaktivní tabule, počítačová sestava (PC,
monitor, klávesnice, myš), software SMART Notebook
Technická specifikace:
Interaktivní tabule: Interaktivní předně projekční dotyková bílá tabule
napevno na zeď, použitá snímací technologie musí umožňovat ovládání
tabule prstem a perem, velikost aktivní plochy min. 166 x 126 cm,
úhlopříčka 200cm, 4:3.
Datový projektor: Krátká projekční vzdálenost (max. 140 cm od
projekční plochy). Světelný výkon min. 2000 ANSI lm, nativní rozlišení
XGA (1024x768). Technologie tvorby obrazu DLP, menu v češtině.
Počítačová sestava:
Procesor
Systém
Operační paměť
Pevný disk
Grafika

4 jádrový min. 2,3 GHz
WINDOWS 7 Professional 32 bit
min. 4GB
min. 500GB
min. 512 MB, externí, DVI
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LAN
Zvuk
Mechanika
Čtečka karet
Skříň
Klávesnice a myš

integrovaná
integrovaný
DVD±R/±RW/RAM
interní
MidiTower se zdrojem
USB

Monitor

22" LCD, rozlišení 1920x1080, kontrast 50 000:1,
doba odezvy 5ms

Maximální cena za set 65.000 Kč vč. DPH
36 měsíců na počítačové sestavy k interaktivním tabulím
60 měsíců na interaktivní tabule
---------------------------------------------------------------------------------3 x dataprojektor
Technická specifikace:
Technologie zobrazení:
LCD (3x 0,63" s MLA)
Rozlišení:
1024 x 768 bodů (4:3)
Jas:
3000 ANSI lm
Kontrast:
2000:1
Životnost: min. 5000 hodin
Rozhraní:
2x 15-pin Mini D-Sub (VGA) vstup
1x HDMI
1x Kompozitní Video RCA jack
1x S-Video (Mini DIN)
2x Audio RCA
2x Audio (3,5 mm)
1x RS-232
1x RJ-45
1x USB typ B
2x USB typ A
1x Audio výstup
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Maximální cena za kus 20.000 Kč vč. DPH
36 měsíců záruka na dataprojektory a na lampu 12 měsíců nebo
500h
---------------------------------------------------------------------------------------3 x projekční plátno elektrické
Technická specifikace:
Projekční plátno vyšší kvality, rozměr cca 150 x 200 cm, formát 4:3,
matný bílý povrch projekční plochy, černé okraje plochy, pohon
elektrickým motorem s napájením 220V, dálkový ovladač, montáž na
stěnu nebo na strop.
Maximální cena za kus 12.000 Kč vč. DPH
Požadavky na servis

Předpokládaná
hodnota zakázky v Kč1:
Typ zakázky2
Doba plnění veřejné
zakázky: (zpracování zakázky)/

36 měsíců na projekční plátna
Servis dodaného zařízení autorizovaným servisem či servisy – garance a
podmínky uvést v návrhu smlouvy.
Po dobu záruky jednotlivých zařízení zadavatel požaduje opravu na
místě, následující pracovní den od nahlášení závady.
Kontakt - telefon, e-mail na kontaktní osobu zajišťující servis
jednotlivých zařízení, případně zajišťující komplexní koordinaci servisu
dodaného zařízení.
Hodinová sazba servisních prací v Kč, DPH, cena vč. DPH
Uchazeč popíše podrobně nabízené záruční a servisní podmínky k
nabízenému zboží (délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému,
nejbližší servisní středisko a další dle svého uvážení).
344 800,-Kč bez DPH (431 000,-Kč s DPH)
Malého rozsahu
Notebooky do 31. 10. 2012

časový harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

1.-28.2.2013 Zbytek zakázky

Místo plnění veřejné
zakázky:
Hodnotící kritéria:

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, Brno- Líšeň
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Hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost
nabídky

Váha
v%

Číslo
kritéria

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

2

5

Celková nabídková cena bez DPH
Technické parametry dodávky

70

1

30

Metoda hodnocení

Interaktivní tabule SMART Board 680, 4:3 –
10
velikost plochy min. 166 x 126 cm
Datový projektor – světelný výkon min. 3000
10
ANSI 1m

2

Projekční plátno – min. 150 x 200 cm

2

10

2

Kritérium 1 (nejnižší hodnota nejlepší)
Toto kriterium bude hodnoceno výpočtem podle následujícího vzorce :
váha kriteria = ............
počet bodů =počet komisařů x váha x 100 x nejnižší hodnota
se zaokrouhlením
hodnota hodnocené nabídky na 1 desetinné místo)
Kritérium 2 (nejvyšší hodnota nejlepší)
Toto kritérium bude hodnoceno podle stanovené váhy a odpovídající bodové stupnice :
váha kriteria = ..............
počet bodů = počet komisařů x váha 100 x hodnota hodnocené nabídky (se zaokrouhlením
nejvyšší hodnota
na 1 desetinné místo)

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:
Požadavek na
písemnou formu
nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Součástí nabídky bude vyplněný Krycí list nabídky - Identifikační údaje
uchazeče (§ 68 odst. 2.) - viz. Příloha č. 1 Výzvy
Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná
vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy),
doporučujeme dodržet posloupnost obsahu nabídky:
-

Krycí list nabídky – Příloha č. 1 Výzvy
Kvalifikační předpoklady dle Výzvy
Doklad o autorizaci servisu, který bude dodané zařízení servisovat
a písemnou garancí požadavků zadavatele na servis, i jednotlivě.
Cenu dle Výzvy – Příloha č. 3 Výzvy (hodnotící kritérium)
Technické parametry dodávky – Příloha č. 4 Výzvy (hodnotící
kritérium)
Předložený návrh smlouvy podepsaný odpovědnou osobou
v plném rozsahu Výzvy

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na části VZ v
rozsahu: název subdodavatele/adresa sídla/IČ/DIČ/profesní část
díla viz. Příloha č. 5 Výzvy
 přesný popis jednotlivého technického vybavení a fotografie
nabízeného zboží k dodání včetně požadovaných garancí na
kompaktibilitu , popis bude ve formální podobě kopírovat Popis
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Požadavky na
prokázání
kvalifikačních
předpokladů uchazečů:

předmětu zakázky, budou uvedeny názvy, značky, parametry,
rozměry a pod.
 předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku
podle zákona č. 22/1967 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek – Příloha č.
6
Nebude-li nabídka obsahovat požadované dokumenty s příslušnými údaji,
bude vyřazena.
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů takto :
PROSTÉ KOPIE DOKUMENTŮ
základní kvalifikační předpoklady
čestné prohlášení – Příloha č.2 Výzvy
profesní kvalifikační předpoklady
-

výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán (doklady nesmí být starší 90 kalendářních
dnů)
doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky
- živnostenský list či licenci
technické kvalifikační předpoklady
-

Požadavky na jednotný
způsob uvedení
nabídkových cen:

přesný popis jednotlivého technického vybavení a fotografie
nabízeného zboží k dodání včetně požadovaných garancí na
kompatibilitu , popis bude ve formální podobě kopírovat
Popis předmětu zakázky, budou uvedeny názvy, značky,
parametry, rozměry a pod.
předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného
výrobku podle zákona č. 22/1967 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- seznam (min. 3) významných dodávek realizovaných dodavatelem
v posledních 3 letech (dodávka ITC techniky),
jednotlivá hodnota zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto
seznamu musí být (min. 3) osvědčení vydané či podepsané
veřejným zadavatelem nebo osvědčení vydané jinou osobou,
pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli
a nebo čestné prohlášení, pokud není možné získat osvědčení
Nabídková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena
v českých korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena
s DPH. – Příloha č. 3Výzvy
Smluvní nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky,
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Informace o výzvě

činnosti a náklady související s předmětem zakázky (včetně montáže,
revize, opravy, kabeláže ) tak, aby ceny uvedené, byly konečné. Neplatí
pro změnu cen způsobenou změnami právních předpisů.
Výzva je umístěna na profilu zadavatele.

Další podmínky *

Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom vyhotovení a
nebudou se uchazečům vracet.
Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel stanoví délku zadávací doby do 15. 11. 2012, jedná se o lhůtu
po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.
Obchodní podmínky – Platební podmínky
Požadavky
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Zadavatel
na smlouvu
připouští průběžnou fakturaci.
Cena díla bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu
(faktury) dodavatele vystaveného po řádném protokolárním předání a
převzetí předmětu zakázky.
Zadavatel bude povinen uhradit smluvní cenu nejpozději do 30
kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury)
dodavatele.
Platba bude výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se
zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty.
V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude
obsahovat veškeré stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné
náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli. V takovém
případě dodavatel vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do
uplynutí nového data splatnosti nebude zadavatel v prodlení s placením
faktury.
Záruční podmínky
Zadavatel stanovuje fixní záruku:
- 36 měsíců na notebooky
- 36 měsíců na počítačové sestavy k interaktivním tabulím
- 60 měsíců na interaktivní tabule
- 36 měsíců záruka na dataprojektory a na lampu 12 měsíců nebo 500h
- 36 měsíců na projekční plátna
Záruky na zařízení, které nejsou fixně stanoveny, jsou hodnotícími
kritérii.
Další viz popis předmětu zakázky a příloha č. 5 Výzvy . Záruční doba
počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu
smlouvy bez vad a nedodělků.
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Poskytování informací
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným
zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení o finanční kontrole
Zájemce bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Smluvní pokuta
Dodavatel se zaváže zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,Kč za každý den prodlení se smluvně stanoveným termínem
protokolárního předání předmětu smlouvy.
Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité
pohledávce prodávajícího.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.
Záruční a pozáruční servisní podmínky
Servis autorizovaným servisem, po dobu záruky jednotlivých zařízení
zadavatel požaduje opravu na místě, následující pracovní den od
nahlášení závady.
Kontakt - telefon, e-mail na kontaktní osobu zajišťující servis
jednotlivých zařízení, případně zajišťující komplexní koordinaci servisu
dodaného zařízení.
Hodinová sazba servisních prací v Kč, DPH, cena vč. DPH
Uchazeč popíše podrobně nabízené záruční a servisní podmínky k
nabízenému zboží (délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému,
nejbližší servisní středisko a další dle svého uvážení).
Ostatní
Doprava a montáž
Odborné zaškolení
Návod k použití v českém jazyce
Další požadavky na smlouvu
Identifikační údaje smluvních stran
Přesně vyspecifikovaný předmět smlouvy včetně technických požadavků
a příslušenství dle Výzvy
Místo plnění dle této výzvy
Termín dodání dle této výzvy
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Povinnosti zadavatele
Cena dodávky dle této výzvy
Platební podmínky dle této výzvy
Úroky z prodlení
Odstoupení od smlouvy
Návrh smlouvy k podpisu bude obsahovat následující přílohy: Výzva,
Nabídková cena, Technické parametry dodávky, , Seznam subdodavatelů
V Brně dne

RNDr. Josef Novák
Ředitel

Přílohy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Nabídková cena
Technické parametry dodávky
Seznam subdodavatelů
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek

*nepovinný údaj

1

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Příloha č. 1

„Dodávka ICT techniky, její instalace, doprava a servis“
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky, tel., e-mail
Datová schránka
Plátce DPH (ANO/NE)
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

Celkem DPH (z ceny bez DPH)..............%

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………

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

1

Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji
základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona, neboť jsem
uchazeč:
............................................................................název právnické osoby
………………………………………………………………….. členové statutárního
orgánu právnické osoby (uveďte jména všech členů)
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu
nebo došlo k zahlazení odsouzení spáchání 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 je-li statutárním orgánem dodavatele právnická osoba , musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, misí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí zhotovitel 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 zhotovitele podle zvláštních 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 zhotovitele či členem
statutárního orgánu zhotovitele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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,

…………………………………………………………………………..(název právnické
osoby)
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolventního 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 zhotovitele,
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 zhotovitele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, a to jak v České republice, tak
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v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření dle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud zhotovitel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost zhotovitele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu

V………………………….. Dne: ……………………..

..…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
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Sumář
[a]
2 ks notebook 15.6“
včetně
bezdrátové
myši a brašny

Nabídková cena
Cena bez
Cena bez
DPH
DPH za 1
za
ks
požadovaný
počet ks
[b]
[c]

Příloha č.3
DPH
Výše ........
%

Cena
s DPH
za 1 ks

Cena s DPH
za požadovaný
počet ks

[c]

[d]

5 ks notebook 17“
včetně bezdrátové
myši a brašny
3 ks set interaktivní
tabule
3 ks
Datový projektor

3 ks
Projekční plátna
Nabídková cena
celkem
POZOR: Jednotlivé požadované dodávky v sumáři jsou uvedeny jako sumarizované
pojmy, cena musí být zkalkulována přesně podle požadavků uvedených v Popisu
předmětu zakázky.
Cena za 1 ks nesmí přesáhnout částku uvedenou v popisu předmětu zakázky včetně
DPH.
Doprava, montáž budou kalkulovány za celou dodávku.
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Pokud uvedené položky obsahují příklady možných materiálů, komponentů, zařízení a
uvede-li uchazeč materiály, komponenty, zařízení jiné, musí být kvalitativně
ekvivalentní návrhům.
Nabídková cena je cena celková bez DPH, výše DPH a cena s DPH.
Smluvní ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady, příslušenství, zisk
zhotovitele, montáž, a pod..
Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

V ………………….. dne ……………………………

..…………………………………………..

jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

1

Technické parametry dodávky
Interaktivní tabule SMART Board 680, 4:3 – velikost plochy
min. 166 x 126 cm

Příloha č.4

Datový projektor – světelný výkon min. 3000 ANSI 1m

Projekční plátno – min. 150 x 200 cm

V ………………….. dne ……………………………
..…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

1

Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5

1)
název subdodavatele adresa sídla

IČ

DIČ

profesní část díla

V ………………….. dne ……………………………Obchodní jméno, IČ:
Jméno a podpis oprávněné osoby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné
subdodavatelské firmy.

V ………………….. dne ……………………………
..…………………………………………..

jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
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Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek

Příloha č. 6

Prohlašuji místopřísežně, že:
1) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o
předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
2) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou
zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají
skutečnosti.
3) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem ve smyslu § 43 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj.
90 dnů od podání nabídek.
4) jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením
falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního
deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil
veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a
zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.
V …………………………Dne: ……………………..

.......................………………..
jméno a podpis osoby oprávněn
jednat jménem či za uchazeče
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