Výzva k podání nabídky pro ZMR č.4/230/13
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě
plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu a v souladu s usnesením Rady HMP
č. 927 ze dne 4. 6. 2013 vyhlašuji následující poptávku na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu č.4/230/13 ze dne 3. 7. 2013
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
2. Předmět zakázky malého rozsahu:

„Vybavení počítačové učebny č. 103 pro VOŠTŘ a SUŠTŘ“
(12 ks stolních počítačů včetně příslušenství)
2.1. Technická specifikace dodávky:
12ks žákovských stolních počítačů dle požadavků zadavatele.
Požadavky jsou uvedeny v příloze A, vytvořené správcem sítě Ing. Davidem Švarcem, která je
nedílnou součástí této výzvy.
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
Předmětem zakázky je obnova stávající počítačové učebny (č. 103) zařízené roku 2003,
kdy polovina z celkového počtu 12ks žákovských PC v průběhu června 2013 přestala fungovat
úplně a zbytek pracuje velice malou rychlostí. Jejich hardware nedostačuje požadavkům
programového vybavení. Je tedy nutná kompletní obnova žákovských počítačů. Učitelský
počítač i data projektor jsou dostačující, byly vyměněny samostatně v průběhu 10let
fungování.
3. Požadavky:
a) záruční dobu uveďte v měsících a na každé zařízení zvlášť
b) požadujeme garanci servisu během trvání záruční doby
c) požadujeme dodání zboží na místo a bezplatnou instalaci operačního systému
Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém popíšete technickou specifikaci zařízení,
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:
od 12. 8. do 16. 8. 2013
5. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude:
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán - neověřené kopie (kvalifikační předpoklady dodavatele)
- návrh kupní smlouvy
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), uvedení
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 15. 7. 2013 do 12:00 hodin do podatelny školy, nebo
poštou, kdy rozhoduje datum podání (nejpozději 15. 7. 2013).
Termíny pro prohlídku místa dodávky: vždy po telefonické dohodě s ředitelkou školy.
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách
označených "Výběrové řízení č.4/ 230/13- „Vybavení počítačové učebny č. 103 pro VOŠTŘ
a SUŠTŘ- neotvírat"a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem,
případně podpisem uchazeče.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise (dne 18. 7. 2012, začátek v 11:00hodin)
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
60% celková cena zakázky
20% ekonomická výhodnost nabídky z hlediska použití zadavatele
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 3. 7. 2013
č. j. ZMR č. 4-230/2013

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

