
MESTO NERATOVICE
ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE

Vyrizuj e: Mgr. Miloslava Lamačov á Dne:29, 4.2019

vÝzvtč. Il20I9Bzš
k předkládání nabídek v rámci zadávacího iízeni veřejnó zakázky malého rozsahu

Název zakázkyz

,,Dodávka výpočetní techniky pro Zák|adní školu Neratovice,
28. října lI57, okres Mělník"

Datum zveřejnění z 29.4.2019

1,. tdentiíikační údaje zadavatele

Zzkladní škola Neratovice, 28. Yijna 1 157, okres Mělník
28, řijna II57 ,277 1 l Neratovice
IČ: 70888094
statutámí zástupce: Mgr. Miloslav a Larnaěová, ředitelka školy
tel: 315 682790
email : info@3zsneratovice. cz

Kontaktní osoby zadavatele pro veřejnou zakázku:

Mgr. Miloslava Lamačová
Ředitelka Základní školy Neratovice, 28. října 1 157, okres Mělník
IČo: zogggoq+
tel: 315 682]90
e-mail : r n lilr4 3 zrncratttr icc.cz.

2. Informace o druhu, předmětu a rozsahu zakázky

Předmětem plnění je dodávka výpočetni techniky pro Základní školu Neratovice, 28. října
1157, okres Mělník.
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a) Technické zaďání:

7 x monitor

o. Full HD LCD monitor s kvalitním obrazem
o LED podsvícení
o velikost minimálné 21,5'
o rozlišeni lgz}x 1080 bodů
o vysoká spolehlivost, odolnost a životnost
o 2 obrazové konektory - D-Sub + DVVHDMVDISPLAY poRT

1 x reproduktorv

o aktir,lní 2.0 systém
o celkový výkon RMS minimálně 10 W
. 3,5 mm Jack rrystup

o Magnetické stínění pro snížení rušení
. dobry poměr cena/výkon

5 x pc sestava

o CPU Intel Core-i5
o paměť 4 GB DDR3
o minimálně256 GB SSD disk
o grafickérozhrani VGA + DVI / DisplayPort / HDMI, minimálně 2 výstupy, možnost

připoj ení interaktivní tabule
o DVD+R/RW DL
o USB 2.0, USB 3.0, na předním i zadnimrozl^rani
o lx Ethemet RJ-45
. klávesnice a optická myš
o možnost Wifi připojení k bezdrátové síti standardů IEEE 802.1 l abgn

. originální MS Windows 10 Pro 64bit
o MS Office 20r3D016, aktivovaný
o prodloužená záruka min 3 roky

12 x notebook

o úhlopříčka displeje minimálně 15"

o CPU Intel minimálně Core-i3
o pamět'4 GB DDR3
o 256 GB SSD disk
o minimálně 3x USB z toho 1x USB-C
o TPM 2.0

o 1x Ethemet RJ-45 příp. pomocí USB adaptéru 1Gbps

o dlouhá výdrž baterie, min 4 články
o Windows 10 Pro 64-bit
o bezdrátová myš
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2 x tiskárna

o laserová tiskárna ,A4

o min. 30 stran za minutu černobíle
o 1200x 1200dpi
o duplex
o Wi-Fi, USB
o multifunkce není požadována, upřednostnit kompaktní rozměry
o datový kabel

15 x sluchátka

. provedení nauši
o připojení3,5 mm Jack
o nastavitelný hlavový most
o odlehčená a odolná konstrukce
o vysoká spolehlivost, odolnost a životnost

variantní řešení

Variantní řešení podání nabídky zadavatel neumožňuje.

b) Další požadavky:

PředPokládaná doba plnění zakázky 1e do 2I dnů od podpisu smlouvy s vítězným
uchazeČem. MÍsto plnění je základni škola 28. řijna,28, října 1 157, Nerato vtce 277 7l,

c) Požadovanázáruka

Minimálně 24 měsíců.

d) Informační schůzka a podání dalších informací

Pověření zástupci uchazeČe mohou ziskatpodrobnější informace po telefonické dohodě naZákladni
Škole Neratovice, 28. října 1 157, okres Mělník v úředních hodinách 7.00 - 14.30 u ředitelky školy
Mgr. Miloslavy Lamačové - tel. 3l 5682790.

3. Hodnotící kritérium

PředloŽené nabídky splňující všechny náležitosti budou hodnoceny podle kritéria:

o ýše nabídkové ceny s DPH - I00%

Nabídková cena zahmuje veškeré naklady spojené srealizaci zakéuky vmístě plnění a musí b}t
stanovena j ako koneč ná a nejvýše přípustn á. IJ chazeě do nabídky ,rr,.d" prohlášení, že se seznáŇl
s rozsahem zakÍuky a se všemi okolnostmi majícími vliv na stanovení nabídkové ceny.
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny osobně do kanceláře školy nebo poštou n1 1{resu Zánd9lnl lk:lv
Neratovice,28. řijna 1157, okres Mělník, nejp_ozději do ětr,rtka 22.5.2079 do 10.00 hodin

vnepruhleáné obálce označené NÁzvru ZAKáIZ|{Y, názvem a kontaktními údaji uchazeČe a

porrrárrrkoo ,,NEOTyÍRAT". Pro posouzení doručení je rozhodný okamžik převzetí nabídky

zadavate\em.

5. Náležitosti nabídek a způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč předloá písemnou nabídku, která bude obsahovat zqména následující podkladY:

a) idéntifikační údaje uchazeče,jméno statutárního zástupce, jméno a kontaktní Údaje pověřené

osoby pro tuto zakánl<v

b) doklády o prokér;ání splnění kvalifikačních předpokladů pro trío zaká,zku ve smyslu § 74 a

násl. zákonaě.13412016 Sb., o zadávžni veřejných zakťz'kách, v platném znénÍ:.

o čestrré prohlášení o splnění zálhadni kvalifikace - prohlášení o beztrestnosti, o

bezdlužnosti (vuči zadavateli a správním orgánům), o neprobíhajícím insolvenČním
Ťízenív období posledních ří let (příloha č. 2)

o doklady o oprár,nění k podnikání a odbomé způsobilosti k předméíu zakÍukY
(žirmostenský list, výpis z obchodního rejsříku, aj.) - postačí kopie dokladŮ

o reference o min. dvou realizovaných zakáukách obdobného předmětu a rozsahu

s uvedením kontaktů na objednatele cenová nabídka včetně DPH
c) cenová nabídka včetně DPH
d) položkovýrozpočet
e) návrh smlouvy, kterýbude předmětem dalšího jednaní

Ó |.onaS.rri ÁareeŠ,že se seznámil s rozsahem zakávky a prověřil všechny okolnosti, které

mají vliv na stanovení nabídkové ceny
g) souhlas uchazeče se zveřejněním dokumentace spojené se zadáním a realizací veřejné

zaká-z'ky a uzavŤ ené smlouvy

Nabídka musí bý zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce,jednotlivé listy nabídky

musí být očíslované a zabezpeěené proti manipulaci, tj. nabídka musí být vhodným zpŮsobem

sepnuta ěi svázána.

6. Termín otevírání obálek a hodnocení veřejné zakánky a lhŮta pro oznámení v;ýsledku

Otevírání obálek snabídkami se uskutečni zapřítomnosti komise dne 22.5.2019 v 11.00 hOdin

v ředitelně Zíkladni školy Neratovice ,28. Ťijna II57 , okres Mělník.

o wýběru vitéznénabídky budou uchazeěi vyrozuměni bez prodlení po rozhodnutí Rady města.

7. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací podmínky, bez uvedení dŮvodu zruŠit veřejnou

zakiul<l éi zaďávaci řizéni až do podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem, Právo odmítnout
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všechny nabídky, právo vyloučit nabídku, která nesplňuje náležitosti uvedené v této výzvě, aprávo
na změnu veřejné zakéaky a podmínek zadávaciho řizerú,jestliže tak v pruběhu zadávacího íizeni
shledá za nezbýné pro dosťení účelu veřejné zakázky, a zároveň zachová zásady transparentnosti,
rormého zacházení a nediskriminace.

Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektovaní pokynu
zadavatelemtňe vyistit v odmítnutí nabídky.

Žaana práva na néítadu nákladů spojených s účastí v zadávacim Ťizeni nebudou uchazečům
píiznána.

J,: /i/:
l,,
',-,l,,, ^ Mgr. Miloslava Lamačová

základní škorri Vgíá{ÍvĚfiž6" ltt-na lpzao.telka školy
28. řÍina 'l157,271 11 Noratuvicr-' tČo:708B8094
tol.č" 315 682 790, 31§ 682 44s

A{.
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