ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrového řízení pro zakázku na grantový projekt ESF
reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0086

Název projektu:

Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření lektorských
dovedností
Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách,
a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona.

Tato zadávací dokumentace navazuje na výzvu k podání nabídek k zakázce
Dodávka techniky

27. března 2012
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I.
Název zadavatele:
Sídlo:

Základní údaje o zadavateli

Edu Silesia, o. s.

IČ:
DIČ:

K Vodojemu 142, 737 01 Český Těšín
226 69 311
CZ 22669311

Plátce DPH:

NE

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je do
31.03.2012 Lidie Wróblová, předsedkyně o. s. a od 01.04.2012 Ing. Marek Siemienik.
Osobou oprávněnou k poskytování informací a technických specifikací ve věci
předmětné zakázky je Lidie Wróblová, předsedkyně o. s. do 31.03.2012, pak zmocněna
osoba.

II.

Předmět zakázky

1. Základní vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení.
2. Termín plnění předmětu zakázky
Termín realizace zakázky je od 04/2012–5/2012.
Předpokládaný termín podpisu smlouvy je stanoven do 7 pracovních dnů od vyhlášení vítěze
výběrového řízení.
3. Kvalitativní parametry pro plnění předmětu zakázky
Práce a činnosti dle předmětu zakázky musí být dodavatelem poskytovány v souladu
s příslušnými českými právními předpisy.
Zejména se jedná o ustanovení obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce,
příslušných bezpečnostních předpisů včetně interních předpisů zadavatele.

III.

Obchodní podmínky

1. Nabídku nemůže podat a návrh smlouvy učinit společně více dodavatelů.
2. Nabídka musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění zakázky ve
své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se
vztahují k provádění příslušné zakázky. Nabídka musí zároveň obsahovat obchodní
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
3. Povinnou přílohou nabídky bude cenová nabídka zpracovaná podle článku V. této
zadávací dokumentace.
4. Uchazeč se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Uchazeč se zavazuje
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povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související
s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025..

IV.

Technické podmínky

Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení:

Projekční plátno – max. cena 3 500Kč – 1ks
Minimální technické požadavky: pozorovací plocha min. 120 x 160 cm, černé okraje
promítací plochy.
Multimediální sluchátka s mikrofonem – max. cena 600Kč – 10ks
Počítačová sluchátka s mikrofonem, určená ke komunikaci mezi uživateli, konektor 3,5 mm.
Flipchart – max. cena 2 500Kč – 1ks
Minimální technické požadavky: magnetický povrch stíratelný za sucha; možnost nastavení
výšky; plastová lišta pro blok papíru běžně používané velikosti; Plastová odkládací plocha
Interaktivní tabule včetně zapojení a příslušenství – max. cena 49 000Kč – 1ks
Minimální technické požadavky:
Multitouch dotyková interaktivní tabule, USB kabel, Stylus, ukazovátko, mazací houba, držák
na zeď, manuál, základní software.
Software Sony Vegas – max. cena 7 000Kč – 10 licencí
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu a. nabídkovou cenu za jednotlivé položky
dodávky, výsledná cena za dodávku musí být součtem detailních cenových nabídek za
jednotlivé položky nabídky. Nabídková cena bude cena konečná, její pozdější změny nejsou
přípustné.
Součástí cenové nabídky musí být příp. rovněž cena a specifikace rozsahu a způsobu
zajištění služeb spojených s dodávkou zboží, pokud již tyto položky cenové nabídky nebudou
součástí dodávky automaticky. Toto uchazeč specifikuje v textu cenové nabídky.
Veškeré uváděné ceny budou uvedeny v české měně v členění: cena za kompletní dodávku i
jednotlivé položky bez DPH, výši DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice
ke dni podání nabídky a cenu s DPH.
Detailní položková cenová nabídka dodávky bude stanovená jako nejvýše přípustná,
kterou není možné překročit.
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VI.

Požadavky na zpracování nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 10.04.2012 ve 12:00 hod.
Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele. Uchazeči zašlou nabídku na výše uvedenou
adresu tak, aby nabídky byly do sídla zadavatele doručeny nejpozději do konce lhůty
k podání nabídek.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou do výběrového řízení
zařazeny.
Nabídka bude předána zadavateli v písemném provedení, a to v jednom originále.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Všechna vyhotovení budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem
zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním
doručení nabídky. Obálka bude opatřena v místě přelepu podpisem a případně razítkem
uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možno jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž
by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy
v českém jazyce.
Nabídka musí být datována na „krycím listu“ a podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v Obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k
takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně
ověřenou kopii plné moci.
Uchazeči podají svou nabídku zabezpečenou vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud
nabídka bude obsahovat další nepovinné dokumenty (fotografie, prospekty a další materiály),
pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A. Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1)
B. Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2)
C. Obsah nabídky
D. Doklady k prokázání kvalifikace (výpis z OR, příp. z jiné evidence) v prosté kopii
E. Další dokumenty (nepovinné).
Dodavatel je vázán svou nabídkou od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek do konce
lhůty pro oznámení vybrané nabídky, tak jak tuto stanovil zadavatel ve Vyhlášení výběrového
řízení.
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Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy nebo objednávky.

VII.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnoticí kritérium nabídek v tomto výběrovém řízení je:

• Nabídková cena – 100%
Pro hodnocení ceny bude použit vzorec:
nejnižší cena
----------------------------- × váha vyjádřená v procentech
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude cena s DPH.

VIII.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•

zadání zakázky zrušit do doby uzavření smlouvy

•

omezit rozsah zakázky

•

odmítnout všechny nabídky

•

ponechat si všechny doručené nabídky

•

neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

•

nepřipouštět žádné variantní řešení

•

jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy

•

v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

IX.

Závěrečná ustanovení

Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem a uvedené v této zadávací dokumentaci
jsou pro uchazeče závazné.
V případě zjištění nesrovnalostí v této zadávací dokumentaci je zájemce povinen upozornit
zadavatele na tento rozpor a před podáním nabídky si vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Pokud
nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, za rozhodující se považuje znění podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.
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Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z
obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.

V Českém Těšíně 27. března 2012

………………………………………..
Lidie Wróblová
předsedkyně o. s.
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