Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312,
okres Náchod
příspěvková organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název zakázky:

„NÁKUP 36 ks PC – 2022“
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Zadávací podmínky
Zadavatel tímto stanovuje podmínky průběhu a vyhodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu.

A.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Zadavatel:
312, okres Náchod
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského
Komenského 312, 550 01 Broumov
00857742
KB č.ú. 43-9165260207/0100
Mgr. Jan Voborník, ředitel školy

2. Dodavatel:
Tyto údaje vyplní dodavatel do návrhu kupní smlouvy: název, právní forma, IČ, DIČ,
sídlo, bankovní spojení, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele, kontaktní
osoba (jméno, telefon, e-mail)
3. Způsob zadávání:
Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se řídí ustanovením § 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
k jeho provedení vydanou směrnicí Rady města Broumova č. 17, č. 03 a směrnicí
Masarykovy základní školy, Broumov o veřejných zakázkách č. 42/2020, v platném
znění.

B.

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Druh veřejné zakázky a předpokládaná hodnota zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku výpočetní techniky (36 ks personálních
počítačů), jejíž předpokládaná hodnota činí 454545,45-Kč bez DPH.
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání výpočetní techniky v souladu a v rozsahu
stanoveném těmito zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i
bezplatná doprava do místa plnění. Předmět zakázky obsahuje:
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Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele

Sestava PC

min. /
max.

Požadované parametry
CPU (procesor)

Passmark CPU (www.cpubenchmark.net)
Virtualizace procesoru a síťové karty
Technologie 64 bit

min.

8822
ne
ano

Operační paměť

Typ
Celková instalovaná velikost
Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí
obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu

min.

DDR4
8 GB
ano

UEFI/BIOS

Pevný disk
Základní deska

Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl
pracovat OS.
kapacita
SSD M2 slot
rychlost čtení / zápis MB / sec
Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora
"802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
Integrovaná grafická
karta

Passmark CPU (www.videocardbenchmark.net)
rozlišení
podpora práce více monitorů
rozhraní

min.

ano
ano
ano
ano
min.
min.

min.
min.
min.
min.

Integrovaná zvuková karta

256GB
500/350
ano
1310
2560 x 1440
2
2x digitální připojení k externímu monitoru
(DP/HDMI standard/mini/micro)
ano

Stránka 3 z 8

USB (2.0 a vyšší)
min.

min. 6x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.2
(nebo vyšší), z toho vpředu min 1x USB-A 3.2
(nebo vyšší)

Integrovaná
konektivita
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor
3,5mm audio in (může být společný)
Napájecí zdroj

Skříň

min.

1

Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy

ano

Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m

ano

Provedení

Provedení mini PC, externí zdroj, maximální
rozměry 200 mm x 200 mm x 60 mm
ne
ne

Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
Uzamykatelná
Externí kurzorový ovladač
(myš)

USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1 m, symetrické provedení (pro praváky
i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická
velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)

ano

Externí klávesnice

USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko
Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m,
klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves

ano

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS
Windows 10 Professional CZ 64 bit.( Windows 11 kompatibilní) nebo OS OEM
MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.
Záruka v ČR

ano

Společné parametry
Systémová platforma

Záruka

min.

2 roky

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího
řízení.
Počet kusů: -36-
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C.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

a) OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Platební podmínky:
•

Zálohy - Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

•

Způsob vystavení daňového dokladu – po předání a převzetí koncových IT
zařízení bez vad bude zakázka uhrazena na základě faktury (daňového dokladu).
Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. Faktura musí obsahovat
všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoli z
těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňového dokladu je
stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Přesná specifikace platebních podmínek – je uvedena v Kupní smlouvě.

•

Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
2. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
Nabídková cena je cenou maximální, tj. cenou, kterou není přípustné překročit.
3. Termín a místo plnění
Termín dodání koncových IT zařízení je do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
Místem plnění je sídlo zadavatele. Podrobnosti dodávky konzultujte s Mgr. Janem
Voborníkem (kontaktní údaje: jan.vobornik@mzsbroumov.cz, 604 228 034).
4. Záruční podmínky
Záruční dobu na předmět zakázky – koncová IT zařízení zadavatel vyžaduje v délce
minimálně 24 měsíců.
5. Smluvní pokuty
Smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy v kapitole VIII. – Sankce.
6. Ostatní obchodní podmínky
Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami jsou
obsaženy v návrhu kupní smlouvy. V návrhu kupní smlouvy jsou uvedeny i záruční
podmínky a podmínky poskytování záručního servisu.
b) VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
c) POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky dle jejího
předmětu.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude dodavatelem, plátcem DPH uvedena v členění:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH
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Nabídková cena bude dodavatelem, neplátcem DPH uvedena takto:
Celková nabídková cena.
Nabídková cena je stanovena jako maximální, tj. cena, kterou není přípustné překročit.
d) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy v rozsahu, který je součástí
zadávacích podmínek, s náležitostmi doplněnými za stranu dodavatele, podepsaný
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Nabídka bude podána v písemné formě v
českém jazyce. Nabídka se podává v uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a přesnou adresou dodavatele.
Dodavatel je povinen v nabídce písemně prohlásit, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávacími podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná,
všechny nejasné body zadávacích podmínek si vyjasnil se zástupcem zadavatele a že
se soutěžními a zadávacími podmínkami souhlasí.
Podáním písemné nabídky dodavatel vyslovuje souhlas s výše uvedenými
podmínkami a výhradami zadavatele, tak jako s dalším zpracováním svých osobních
údajů dle čl. 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
(obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Dodavatel je při podání nabídky srozuměn s tím, že za podání nabídky mu od
zadavatele nenáleží odměna ani úhrada nákladů spojených s jejím vypracováním a
doručením a že doručené nabídky zadavatel nevrací. Podáním nabídky vyslovuje
dodavatel souhlas s projevem vůle zadavatele učiněným ve smyslu ustanovení § 1724
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužít na zadávací řízení
ustanovení § 1729 občanského zákoníku.
Doklady k prokázání kvalifikace:
Čestné prohlášení dodavatele, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.
Čestné prohlášení dodavatele, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.
Dodavatele dále doloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání, odpovídající předmětu
plnění.
Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
Poskytnutí zadávací dokumentace
1. Zadavatel vyzve 5 zájemců k podání nabídky.
2. Zadávací podmínky a zadávací dokumentace včetně kupní smlouvy bude
umístěna na webových stránkách zadavatele https://mzsbroumov.cz/verejnezakazky
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e) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena při splnění minimální konfigurace.
U dodavatele, plátce DPH bude hodnocena celková cena vč. DPH.
U dodavatele, neplátce DPH bude hodnocena celková nabídková cena.
V případě rovnosti nabídkových cen více dodavatelů bude vybrána nabídka
dodavatele s delší záruční dobou. Pokud bude nadále platit rovnost nabídek, pak bude
vybrána nabídka, která byla zadavateli doručena nejdříve.
f) JINÉ POŽADAVKY A INFORMACE ZADAVATELE K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
• Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit (i bez udání důvodu) nebo
odmítnout všechny nabídky. Zrušení zadávacího řízení bude uveřejněno stejným
způsobem, jakým byla uveřejněna výzva.
• Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem.
• Zadavatel bude nabídku posuzovat i v případě podání pouze jedné nabídky (při
splnění ostatních náležitostí).
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit údaje uvedené dodavateli v nabídkách.
• Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky.
• Zadavatel projevuje vůli ve smyslu ustanovení § 1724 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., Občanského zákoníku, nepoužít na řízení ustanovení § 1729 občanského
zákoníku.
• Zadavatel má právo provést změny smlouvy, která tvoří součást zadávacích
podmínek, resp. v návrhu smlouvy předloženém dodavatelem i po podání nabídky.
• Zadavatel má právo nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek provést změny v zadávacích podmínkách s případným přiměřeným
prodloužením lhůty pro podání nabídek.
• Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky,
zadavatel nabídky nevrací.
• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/ 2016 Sb.
• Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky
Dodavatelé podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem „Zakázka
– „NÁKUP 36 ks PC – 2022 – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou dodavatele.
Termín pro podání nabídek: nabídky se podávají do 21. 4. 2022 do 12.00 hod.
Adresa pro podání nabídek: Masarykova základní škola Broumov, Komenského 312,
550 01 Broumov.
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Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 4. 2022 v 13.00 hod. v ředitelně
školy.
Otevírání obálek se může zúčastnit dodavatel, který podal nabídku do konce lhůty pro
podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí účastnit se jednání
podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou.

Oznámení výsledků výběrového řízení
Pořadí dodavatelů bude zveřejněno na webových stránkách zadavatele a s vítězem
výběrového řízení bude sepsána kupní smlouva.

Zadávací lhůta
Minimální doba, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, činí 14 dní od uplynutí
lhůty pro doručení nabídek.

V Broumově dne 29. 3. 2022

Mgr. Jan Voborník
ředitel školy

Mgr. Jan
Voborník

Digitálně
podepsal Mgr. Jan
Voborník
Datum:
2022.03.29
09:04:05 +02'00'
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