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Výzva k podání nabídky pro ZMR č. 2/380/5122016
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašuji v souladu s ustanovením § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě
plnění a v souladu s usnesením Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 vyhlašuji následující výzvu
k předložení cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu č. 2/380/5122016
1. Zadavatel:
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9
- ředitelka školy: Ing. Ivana Hýblová
- IČ: 061387002
- bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú. 12736-03/0710
- telefon: 224 213 538/ 602 221 932
- kontaktní osoba: Ing. Ivana Hýblová/správce sítě Ing. David Švarc (d.svarc@gmail.com)
2. Předmět zakázky malého rozsahu:

„Infrastruktura školní sítě – zavedení WiFi“
2.1. Technická specifikace dodávky
100% pokrytí signálem všech nadzemních podlaží školy
schopnost obsloužit najednou 500 klientů
AP napájeny prostřednictvím PoE
podpora standardů 802.11a/b/g/n
management a vzdálený dohled, schopnost předávání
správa klientů (skupinově a jednotlivě), možnosti blokování, omezení rozsahu
přístupu, regulace rychlosti upload/download
frekvence 2,4 GHz (5 GHz vítáno)
min. přenosová rychlost 300 Mbps
možnost hotspotu
anténní systém min MIMO 2x2/2x3
výstupní výkon v souladu s normami (27 dBm)
rychlosti 10/100Mbps
podpora šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
QoS
podpora 802.1Q
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jeho přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky
a kvalitativně srovnatelné řešení.
2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu
Zavedení bezdrátového připojení „WiFi“ v celé školní budově je plně v souladu s modernizací
a dlouhodobými cíli školy zejména v oblasti odborného vzdělávání. Bezdrátový přenos dat
usnadní výuku jak uměleckořemeslných, odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů.
3. Požadavky:
a) záruční doba
b) požadujeme garanci servisu během trvání záruční doby
c) požadujeme dodání zařízení na místo, včetně montáže.
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Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém popíšete technickou specifikaci zařízení dle 2.1,
vyjádříte se ke všem požadavkům a uvedete nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této
výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady požadované v bodě 5. této výzvy.
4. Termín dodání:
po podpisu smlouvy od 14. 12. do 31. 12. 2016
5. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude prokázání kvalifikačních předpokladů:
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán (postačují prosté kopie) - kvalifikační předpoklady dodavatele.
- návrh kupní smlouvy (po podpisu bude smlouva uveřejněna v Registru smluv)
Při nepředložení těchto dokladů si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1),
uvedená nabídková cena bude zpracována v členění:
- cena celkem bez DPH, - DPH , - cena celkem vč. DPH.
7. Platební podmínky:
Platba po předání zboží na základě faktury se 14 – denní splatností.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby.
8. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky podávejte osobně nejpozději do 9. 12. 2016 do 12:00 hodin do podatelny školy
Termíny pro prohlídku místa dodávky: vždy po telefonické dohodě s ředitelkou školy.
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně v uzavřených obálkách označených
"Výběrové řízení č. 2/380/5122016 - neotvírat"a jménem uchazeče. Obálky musí být na
uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
40% celková cena zakázky
40% splnění technických parametrů dle bodu 2.1 výzvy
20% záruka a servisní podmínky dle kupní smlouvy
11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

V Praze dne 5. 12. 2016
č. j. ZMR 2/3805122016

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka škol, v. r.

