Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČ: 44159960, tel. 582 301 411

Zadávací dokumentace

k výzvě k podání nabídky na dodávku Licencí SW dle specifikace
Identifikace zadavatele:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Název:
Studentská ul. 2
796 01 Prostějov, Studentská 4/2
Sídlo:
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
Zastoupená:
582 301 402 halas@rg.prostejov.cz
44159960
IČ:
Mgr. Martin Minář
Kontaktní osoby:
582 301 430; minar@rg.prostejov.cz
Ing. Jana Cesarová - ekonomka
582 301 412; cesarova@rg.prostejov.cz
1. Předmět zakázky
Dodávka Licencí SW (dle technické specifikace – Příloha č. 1)
2. Doba a místo plnění zakázky
Doba: Dodavatel je povinen splnit zakázku do 17. 8. 2016
Místo: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Prostějov, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
3. Kvalifikační a profesní předpoklady dodavatele
•

•

Žadatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením (spolu s nabídkou):
„Čestného prohlášení uchazeče“ (viz příloha č. 4), podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče
a kopie certifikátu prokazujícího, že uchazeč je oprávněným prodejcem nabízených
produktů (v souladu s § 54 d) z. 137/2006 Sb.)
Žadatel splní profesní předpoklady předložením (spolu s nabídkou) prosté kopie:
výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a dokladu o oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje
právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií.

4. Lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek
Uchazeč doručí nabídku v písemné podobě do 22. 6. 2016 do 12:00 na adresu:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov - sekretariát
5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně s technickými parametry ji uvede v následující
tabulce (Příloha č. 3).
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Neúplné nebo nepřehledné zpracování výše uvedených tabulek, jakožto i nesplnění
minimálních technických požadavků uvedených v Příloze č. 1 bude důvodem k vyřazení
nabídky z hodnocení. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
Předpokládaná hodnota zakázky: 57 000,- Kč bez DPH (68 970,- Kč vč. DPH)
Tato cena je současně stanovena jako maximální přípustná cena zakázky.
Pro rychlé posouzení cenové nabídky připojí uchazeč jako titulní stranu svazku krycí list,
jehož vzor je uveden v Příloze č. 2.
6. Smluvní podmínky
Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh kupní
smlouvy a to na celý předmět zakázky.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů. Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:
- závazek dodat zboží do stanoveného termínu,
- závazek dodat zboží v místě dle bodu 2) Zadávací dokumentace,
- závazek dodat licence softwaru splňující technické požadavky
(viz Příloha č. 1) a zajištění bezplatné dopravy do místa plnění zakázky,
- poskytnutí záruční doby (odpovědnost za vady prodané věci) v délce minimálně 24 měsíců
(Záruka NESMÍ být podmíněna jakýmikoliv placenými servisními úkony ani jinými
podmínkami, které by vyžadovaly dodatečné náklady na straně zadavatele. Pokud záruka
vyžaduje dodatečné náklady, musí být zcela zahrnuty v nabízené ceně.),
- podmínky odstoupení od smlouvy,
- návrh výše smluvních pokut pro uvedené situace dle občanského zákoníku: prodlení
dodavatele s realizací záručního servisu, nedodržení servisních lhůt odstranění závady
- dohodu obou smluvních stran na souhlasu se zveřejněním obsahu smlouvy podle podmínek
zřizovatele podpory.
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude upřesněno konečné znění smlouvy
tak, aby případné změny nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami.
7. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídky se podávají v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní
firmy nebo názvu či jména a příjmení a razítkem uchazeče, je-li fyzickou osobou či
statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou. Dále musí být na obálce uveden název
zakázky s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresu, na kterou je možné nabídku vrátit.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotevírá a vrátí je
neprodleně zpět zájemci.
- Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.
- Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:
1.) krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2) včetně obsahu nabídky,
2.) nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
(Příloha č. 3)
3.) doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria (Příloha č. 4)
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4.) doklady, jimiž uchazeč splňuje profesní předpoklady předpoklady a certifikát
(v souladu s § 54 odst. d) z. 137/2006 Sb.)
5.) návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací
dokumentace), bude vyřazena a nebude hodnocena. Ostatní nabídky budou seřazeny podle
nabídkové ceny včetně DPH.
Jako nejvýhodnější pak bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
9. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.
10. Přílohy zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 – Technická specifikace zadávací dokumentace k výběrovému řízení
- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)
- Příloha č. 3 – Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků
stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení (vzor)

V Prostějově dne 3. 6. 2016
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy
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Příloha č. 1
Technická specifikace (MINIMÁLNÍ POŽADAVKY) zadávací dokumentace
k výběrovému řízení:

„Licence SW“
Dodávka Licencí SW s těmito parametry:
Typ licence
Multilicence MS Windows 10 Professional Sngl UPG MVL CZ 1
s bezplatnou možností downgrade na Windows 7 Professional včetně 1 lic. čísla,
umožňující hromadné instalace;
legálně použitelná na Windows 7/8.1/10 x86/x64 CZ OEM Home Premium CZ OEM
vhodná pro školství
Zadavatel požaduje dodat instalační média k oběma verzím systémů (7 i 10) včetně
příslušných licenčních čísel (Kódy Product Key).
Multilicence MS Office Pro 2016 SNGL MVL CZ 2
s bezplatnou možností downgrade na MS Office Pro. 2010 včetně 1 lic. čísla,
umožňující hromadné instalace
vhodná pro školství
Zadavatel požaduje dodat instalační média k oběma verzím software (2010 i 2016)
včetně příslušných licenčních čísel (Kódy Product Key).

Počet ks

Organizace požaduje zmíněný SW neboť již vlastní OEM licence na daný produkt.
Organizace požaduje zmíněný kancelářský balík z důvodu kompatibility se SW již v organizaci používaném a
z důvodu proškolení učitelů na tento SW

1
2
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16 ks

16 ks

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Název:

„Licence SW“

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Cena celkem bez DPH:

Reálné gymnázium a základní škola města
Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
44159960
RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Cena celkem včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení

razítko

Funkce

Obsah nabídky - seznam dokumentů s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh:
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Příloha č. 3
Tabulka nabízených parametrů

Počet
ks

Typ licence
Multilicence MS Windows 10 Professional Sngl
UPG MVL CZ
Možnosti downgrade:

16 ks

Způsob dodání instalačních médií a lic. čísel:

Multilicence MS Office Pro 2016 SNGL MVL
CZ
Možnosti downgrade:

16 ks

Způsob dodání instalačních médií a lic. čísel:
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Cena/ks
(bez DPH)

Cena celkem
(vč. DPH)

Příloha č. 4

Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

(dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Dodavatel
Sídlo
(dále jen Dodavatel)
Dodavatel prohlašuje,
že ke dni ____________
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je osobou trestně bezúhonnou (v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti
právnických osob; viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim a zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim),
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
není na majetek dodavatele prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
mu nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle
zvláštního předpisu,
se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

V …………………, dne ………………

podpis statutárního zástupce dodavatele

7/7

