ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIBOŘÍ
J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13
Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a
vyzýváme Vás k podání nabídky.

Číslo zakázky:
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Předmět zakázky:
Kontaktní osoba
zadavatele:

V-1/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.1264
OPVK 1.4 62209051 „Nová škola“
Interaktivní výuka
12. června 2012
dodávka
Mgr. Jan Peška (tel.: 737 930 953, e-mail: peska@mezibori.cz)

1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Resortní
identifikátor:
Zastoupený/
jednající:

Základní škola Meziboří
Komenského 340, Meziboří 435 13
Příspěvková organizace
62209051
600083829
Mgr. Jan Peška (tel.: 737 930 953, e-mail: peska@mezibori.cz)
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2. Předmět zakázky a popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu „EU peníze
školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách (dále jen „projekt“); doprava a instalace materiálního vybavení dle
bodu 2., písm. a) této Výzvy v místě plnění veřejné zakázky, zkušební předvedení
funkčnosti v den dodání,
b) zaškolení obsluhy,
c) předání potřebné dokumentace ke zboží (dle právních předpisů) dodávaném dle bodu 2.,
písm. a) této Výzvy - v českém jazyce, včetně návodů na použití.
Bližší požadavky:
V rámci dodávky materiálního vybavení dle bodu 2., písm. a) této Výzvy se jedná o následující
zboží:
1. Sedm interaktivních projektorů:
 krátká projekční vzdálenost, 1280*800, jas 2500 ANSI lumens, kontrast 3000:1, USB
konektivita,
 LAN, VGA, HDMI, DLP 3D Ready, životnost lampy 4000hod,
 součástí bude interaktivní pero s možností ovládání projekční plochy jak dotykem tak z
dálky,
 součástí budou integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W,
 doprava a instalace AV techniky ve škole,
 provedení instalace držáku projektoru pro přední projekci,
 kabeláž v délce 10m (audio, vga, usb a napájecí kabel), provedení v elektroinstalačních
lištách na stěnu v délce do 10 m,
 montáž tabule na čistou, předem připravenou stěnu, přizpůsobení promítaného obrazu
na plochu tabule,
 zapojení a nastavení prezentačního pc/ntb, prodlužovací přívod, poučení obsluhy,
předvedení funkčnosti a hrubý úklid po instalaci.
 plně česky lokalizovaný software vhodný pro práci s interaktivními tabulemi a na
tvorbu inspirativních výukových materiálů. Je požadována školní multilicence pro
minimálně 5 pedagogů. Software musí umožňovat snadné intuitivní vytváření
digitálních výukových materiálů, snadné vytváření testů, funkci zajištění
automatického převedení textu na mluvenou řeč v češtině i cizích jazycích. Software
musí obsahovat řadu nástrojů a her pro názornou výuku matematiky, přírodovědných
předmětů a jazyků. Součástí software musí být prostředí zaměřené na výuku
matematiky umožňující pracovat s grafy, rovnicemi a matematickými funkcemi. K
softwaru je požadována galerie výukových objektů a podrobný český návod. Škola
požaduje dodání software s trvalou licencí nevázanou na konkrétní typ interaktivní
tabule, s možností legálního použití na interaktivních tabulích kteréhokoliv výrobce.
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2. Jeden přenosný interaktivní projektor:
 krátká projekční vzdálenost, 1280*800, jas 2500 ANSI lumens, kontrast 3000:1, USB
konektivita,
 LAN, VGA, HDMI, DLP 3D Ready, životnost lampy 4000hod,
 součástí bude interaktivní pero s možností ovládání projekční plochy jak dotykem tak z
dálky,
 součástí budou integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W,
 doprava a instalace AV techniky ve škole,
 dodávka kabeláže v délce 10m (audio, vga, usb a napájecí kabel),
 zapojení a nastavení prezentačního pc/ntb, prodlužovací přívod, poučení obsluhy,
předvedení funkčnosti,
 plně česky lokalizovaný software vhodný pro práci s interaktivními tabulemi a na
tvorbu inspirativních výukových materiálů. Je požadována školní multilicence pro
minimálně 5 pedagogů. Software musí umožňovat snadné intuitivní vytváření
digitálních výukových materiálů, snadné vytváření testů, funkci zajištění
automatického převedení textu na mluvenou řeč v češtině i cizích jazycích. Software
musí obsahovat řadu nástrojů a her pro názornou výuku matematiky, přírodovědných
předmětů a jazyků. Součástí software musí být prostředí zaměřené na výuku
matematiky umožňující pracovat s grafy, rovnicemi a matematickými funkcemi. K
softwaru je požadována galerie výukových objektů a podrobný český návod. Škola
požaduje dodání software s trvalou licencí nevázanou na konkrétní typ interaktivní
tabule, s možností legálního použití na interaktivních tabulích kteréhokoliv výrobce.
3. Sedm keramických tabulí s pojezdem typu TRIPTYCH:
 o rozměrech 400x120 cm,
 součástí tabule bude vertikální pojezd a rameno pro upevnění projektoru,
 popis tabule:
o levé a pravé křídlo (rozměr 100*120, vnější plocha: zelená barva, magnetický
povrch, popis křídou i fixem, vnitřní plocha: bílá barva, magnetický povrch, popis
fixem)
o střední díl (rozměr 200*120, bílá barva, magnetický povrch, popis fixem)
Zadavatel požaduje délku záruční lhůty na dodávané zboží dle čl. 2, písm. a) této Výzvy:
o povrch tabule nejméně 25 let,
o v ostatních případech dodávaného zboží nejméně 36 měsíců,
Předmětem montáže není jeden kus interaktivního projektoru – zůstane jako mobilní, bez projekční
tabule.
V rámci plnění dle bodu 2., písm.b) stanoví zadavatel tyto požadavky:
Školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v
délce min. 180 min. Školení proběhne v pracovní dny v prostorách zadavatele v termínu po
vzájemné dohodě nejpozději do 31.12.2012.
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Uchazeč musí vycházet z požadavků zadavatele uvedených v této výzvě (zejm. v části
„Předmět zakázky“) a z podmínek poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4,
zejména Příručka pro příjemce v oblasti podpory 1.4)
3. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky bez DPH:
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a instalace /montáže, jak je výše uvedeno
v předmětu zakázky) činí 460 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých).
V rámci dodávky materiálního vybavení dle bodu 2., písm.a) této výzvy nesmí žádné zboží
specifikované v bližších požadavcích přesáhnout pořizovací cenu 40.000,- Kč včetně DPH.
Poskytnutá dotace není určena na investiční výdaje, jakýkoli takovýto výdaj je svou povahou
nezpůsobilým výdajem a nelze jej z poskytnutých dotačních prostředků hradit.
4.Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění zakázky:
Termín zahájení a doba dodávky a
montáže:

Základní škola Meziboří
Pracovní dny v období od 30. července 2012 do 10.
srpna 2012 srpna v době od 8 h do 15 h. Musí jít o
souvislou řadu pracovních dnů. Zhotovitel sdělí termín
nástupu zadavateli nejméně 15 dní předem.

Počet pracovních dní potřebných pro dodávku a montáž je kritériem hodnocení. Součástí
montáže je i předvedení funkčnosti všech dodávaných součástí zástupci zadavatele.
5. Platební podmínky a sankce:
a) Cena bude hrazena na základě faktury vystavené vybraným uchazečem po dodání a montáži
zboží dle bodu 2. a) této Výzvy.
b) Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem zadavatele, potvrzující
převzetí zboží dle čl. 2., písm. a) této Výzvy zástupcem zadavatele.
c) Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli
d) Smluvní pokuta ve vztahu k zadavateli činí nejvýše 0,01% z ceny díla (veřejné zakázky) za
každý započatý den prodlení s úhradou faktur
e) Smluvní pokuta ve vztahu k uchazeči činí nejméně ve výši 0,01% z ceny díla (veřejné
zakázky) za každý započatý den prodlení s provedením díla (veřejné zakázky).
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6. Způsob hodnocení nabídek (hodnoticí kritéria):
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Hodnoticí kritéria společně s váhou v % jsou:
1) cena ………………………………...…….. …………………………….. 60%
2) délka záruční doby na ostatní zboží (s výjimkou povrchu tabule) ………. 30%
3) doba provedení dodávky a montáže ………………..…………………… 10%
Ke kritériu cena:
Uchazeč uvede celkovou bez DPH, samostatně vyčíslí DPH a celkovou cenu včetně DPH.
Dále uchazeč samostatně uvede cenu za každou část předmětu plnění dle bodu 2. této Výzvy (tedy
samostatně z písmena a) až c).
V případě části Předmětu plnění dle bodu 2., písm. a) této Výzvy pak uchazeč uvede podrobné
položkové kalkulace za každé zboží uvedené pod čísly 1 až 3.
Předmětem hodnocení bude celková cena za všechny práce a dodávky dle této výzvy. Hodnocena
bude cena bez DPH.
Ke kritériu délka záruční doby na ostatní zboží (s výjimkou povrchu tabule):
Kritériem hodnocení je délka záruční body na ostatní zboží s výjimkou povrchu tabule.
Upřednostňujeme uvedení délky záruky v měsících.
Na povrch tabule musí uchazeč poskytnout záruku v délce nejméně 25 let, délka této záruky se však
nehodnotí.
Ke kritériu doba provedení doba a montáže:
Uchazeč uvede počet pracovních dní potřebných pro úplnou montáž a předvedení
provozuschopnosti zástupci zadavatele, přičemž musí respektovat požadavky zadavatele uvedené
zejména v části 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky.
7. Způsob hodnocení:
Každé nabídce bude v každém kritériu přidělen počet bodů od 1 do „n“ (kde „n“ je počet
hodnocených nabídek) s tím, že 1 je nejhorší výsledek, „n“ nejlepší. V případě shody u číselně
vyjádřených kritérií, bude všem příslušným uchazečům přidělen stejný počet bodů a sice ten
nejvyšší možný počet bodů s ohledem na hodnoty ostatních uchazečů s odlišnou hodnotou kritéria.
Následně bude počet bodů každého kritéria každé nabídky vynásoben váhou kritéria (např. 4 body x
0,6 v případě, že nabídka obdržela v kritériu ceny 4 body a cena má váhu 60%) a bude proveden
celkový součet bodů vynásobených váhou kritéria u každé z nabídek.
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která obdrží nejvyšší součet bodů vynásobených váhou.
Uchazeč, který podá nabídku nesplňující podmínky zadavatele uvedené v této výzvě, bude
zadavatelem vyloučen.
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8. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Každý uchazeč musí doručit v písemné podobě v českém jazyce zadavateli nabídku nejpozději do
dne: 25. června 2012 do13.00 hod.
Nabídky musí být uloženy v zalepené obálce nadepsané adresou uchazeče a označeny heslem:
„Veřejná zakázka – INTERAKTIVNÍ VÝUKA – NEOTVÍRAT“
Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele nebo písemně doporučenou poštou na
adresu zadavatele.
Při osobním dodání je nutno nabídku odevzdat do kanceláře ekonomky školy v přízemí budovy.
Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena
zadavateli.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou
zadavatelem hodnoceny.
Otevírání obálek se uskuteční dne 26. června 2012 v Základní škole Meziboří – v kanceláři
ředitele školy ve 13.00 hodin na adrese zadavatele.
9. Požadavky na obsah nabídky:
Součástí nabídky musí být tyto dokumenty:
1. Dokumenty pro hodnocení nabídek:
a. Uvedení nabídkové ceny dle požadavků zadavatele
b. Uvedení záručních dob dle požadavků zadavatele
c. Uvedení doby provedení dodávky a montáže dle požadavků zadavatele
2. kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kde musí být evidentní, že uchazeč je oprávněn
k podnikatelské činnosti v rámci předmětu zakázky, kopie výpisu z obchodního rejstříku, jeli do něj uchazeč zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních
dnů.
3. návrh kupní smlouvy, kde bude uvedena konečná cena včetně DPH, dopravy, instalace a
školení obsluhy, přesná specifikace nabízeného zboží včetně hlavních technických
parametrů, termín dodání, specifikace délky záruční doby i záručních podmínek.
 kopie dokladu o pojištění za škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti nejméně do
výše 1 000 000,- Kč
 čestné prohlášení prokazující bezdlužnost (daně, sociální + zdravotní pojištění, dluhy vůči
státnímu rozpočtu a dluhy vůči rozpočtu města Meziboří)
 součástí nabídky bude seznam realizací uchazeče z oblasti školství, včetně kontaktních
údajů, kde uchazeč realizoval v předchozích pěti letech své zakázky
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 součástí nabídky budou min. tři školou potvrzené reference včetně kontaktních údajů, kde
hodnota realizace byla větší než 400.000,- Kč
10. Kontaktní osoba zadavatele (spojení, e-mail):
Mgr. Jan Peška (tel.: 737 930 953, peska@mezibori.cz)
Zadavatel tímto informuje uchazeče, že se v případě výše uvedené veřejné zakázky nejedná o
zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
V Meziboří 11.6.2012

za zadavatele:

………………………………
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