Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Část A
Dataprojektory
Název

ks

dataprojektor

5 ks

rozbočovač
signálu

5 ks

promítací
plátno

5 ks

reproduktory

5 ks

stropní držák

5 ks

připojení k PC

5 ks

Požadované
parametry
LCD dataprojektor
Svítivost: min. 2600
ANSI lm
Nativní rozlišení: min.
WXGA
Komprimované
rozlišení: min. 1920 x
1080 bodů
Standardní projekční
vzdálenost (umístění
na stropě)
Životnost lampy: min.
2500 h /3000 h (mód
normal/economy)
Aktivní rozbočovač
VGA signálu, 1x in
(PC), 2x out
(projektor, monitor)
Se zesilovačem,
včetně adaptéru
Ručně rolovací
promítací plátno se
zavěšením na strop
Rozměry: 213 cm x
213 cm
Povrch: bílý matný
Aktivní reproduktory
Výkon min. 2 x 20W
Zavěšení na stěnu
Dálkové ovládání
Stropní držák pro
projektor, výškově
nastavitelný
Připojení k PC –
připojení pro 2
koncová zařízení (PC,
notebook), audio,
video
Např. přípojný
konektorový box na
zeď nebo katedru

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Cena za 5 ks
bez DPH
vč. DPH

instalace

5 ks

Kompletní instalace
všech zařízení včetně
kabelového rozvodu
VGA, audio, video, lišt
a dalšího nutného
materiálu.

Celková cena:
Celková cena za část A veřejné zakázky:

Část B
Tiskárny
Název

ks

tiskárna

9 ks

toner

9 ks

Požadované
parametry
Černobílá laserová
tiskárna
Formát: A4
Rozhraní USB, RJ-45
pro připojení do
počítačové sítě
Podporované OS:
Windows XP,
Windows Vista,
Windows 7
Včetně startovacího
toneru
Náhradní toner

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Cena za 9 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Zlepšení propustnosti sítě
Název

ks

switch

1

switch

2

switch

1

switch

3

Požadované
parametry
48 port 10/100/1000
Mbps
24 port 10/100/1000
Mbps
16 port 10/100/1000
Mbps
8 port 10/100/1000
Mbps

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Cena za celkový počet ks
bez DPH
vč. DPH

Pracoviště
Název

ks

mini PC

20

monitor

20

licence

20

Požadované
parametry
mini PC umožňující
bootováni ze síťové
image
CPU
RAM 4 GB
Ethernet 10/100/1000
Mbps
klávesnice, myš,
napájecí adaptér
podpora více
monitorů
LCD monitor, LED
podsvícení
Min. 24 palců,
širokoúhlý, rozlišení
min. 1920x1080, min.
16,7 mil. barev
konektory
odpovídající mini PC
barva černá
Citrix XenDesktop
Enterprise Edition - x1
User/Device
VDA SNGL SubsVL
MVL PerDvc - licence
Microsoft (pronájem
na 1 rok) Microsoft
Office 2010 Standard

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Cena za 20 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Vylepšení stávajícího serveru
Název

ks

UPS

1

procesor

1

paměti

8

Požadované
parametry
udržení serveru
v chodu po dobu 15
minut
HP E5506 ML350 G6
Kit
4GB 1333MHz Reg
ECC pro HP

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:
Celková cena za část B veřejné zakázky:

Přeškrtněte / proškrtněte prosím všechny tabulky, které ponecháváte nevyplněné.

Cena za celkový počet ks
bez DPH
vč. DPH

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky
podávané v rámci veřejné zakázky
na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod
Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma
IČ
Sídlo
Zastoupena (jméno, funkce)
Bankovní spojení
Kontaktní údaje uchazeče
Jméno kontaktní osoby (osob)
Telefonní číslo (čísla):
E-mail:
Údaje o nabídce
Uchazeč podává nabídku na
část *)
Nabídková cena za příslušnou
část bez DPH
Nabídková cena za část včetně
DPH

A

B

*) Zaškrtněte, na kterou část veřejné zakázky podáváte nabídku (na jednu, příp. na obě) a vyplňte údaje o ceně;
pokud podáváte nabídku pouze na jednu část, vedlejší sloupec prosím proškrtněte.

Datum

Podpis a razítko uchazeče

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení uchazeče
v rámci veřejné zakázky
na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Obchodní firma
IČ
Sídlo
Zastoupena (jméno, funkce)

Uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že:
1) má platné oprávnění k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této

veřejné zakázky,
2) není v likvidaci,
3) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
4) nepodílel se žádným způsobem na přípravě, hodnocení ani na zadání této veřejné

zakázky,
5) nebyl mu uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

Datum

Podpis a razítko uchazeče

6)
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Podepisují pouze uchazeči, kteří podávají nabídku na část A veřejné zakázky!

Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů
I.

Smluvní strany

Gymnázium Havlíčkův Brod
příspěvková organizace Kraje Vysočina
IČ: 60126621
se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem.
(dále jen kupující)
a
…………………………………………………………………………
IČ
………………………………………………..
se sídlem
………………………………………………..
zastoupen
………………………………………………..
(dále jen prodávající)
uzavírají v rámci veřejné zakázky na nákup informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod
tuto kupní smlouvu níže uvedeného obsahu.

II. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží dle níže uvedené specifikace a
převést na něj vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní
cenu.
III. Specifikace zboží a kupní cena
1. Předmět koupě je vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na nákup
informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod, ev. č. VZ 1/2012, kterou prodávající od
kupujícího obdržel v rámci výzvy k podání nabídky.
2. Zboží bude dodáno v kvalitě požadované příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že bude dodáno zboží nové, a nikoli repasované, opravené nebo vrácené.

1.
2.
3.

4.

IV. Doba, místo a další podmínky plnění
Místem plnění je sídlo kupujícího.
Prodávající je povinen zboží zadavateli dodat do 6 týdnů od podpisu této kupní smlouvy. Kupující
poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost k dodání zboží do místa plnění.
Součástí dodávky je instalace zařízení a jeho uvedení do provozu, jakož i likvidace obalů. Smluvní
strany se dohodly, že úhrada za tuto službu je již zahrnuta v kupní ceně zboží a kupující si ji
nebude samostatně účtovat.
Součástí dodávky je i předání veškeré dokumentace, která je potřebná pro provoz předmětu
koupě.

5. Kupující poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost k instalaci a bezprostředně poté i
k protokolárnímu předání zboží (včetně předvedení funkčnosti instalovaného zařízení), které
potvrdí prodávajícímu svým podpisem. Osobou pověřenou převzít zboží a potvrdit jeho převzetí
podpisem za kupujícího je zástupce ředitele Mgr. Jiří Rojka (rojka@ghb.cz )
6. Okamžikem podpisu dokladu o převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží,
jakož i nebezpečí škody na zboží.
V. Cena a platební podmínky
1. Celková výše kupní ceny za dodané zboží činí:
……………Kč (slovy:………… korun českých) bez DPH
……….....Kč (slovy:………….korun českách) včetně DPH.
Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná a není možné ji dále navýšit.
2. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to do 15
dnů od podpisu protokolu o předání zboží.
VI. Záruční podmínky
1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční lhůta činí nejméně
24 měsíců a počíná běžet od protokolárního předání zboží.
VII. Závěrečná ujednání
1. Prodávající bere na vědomí, že tato kupní smlouva včetně jeho identifikačních údajů, specifikace
zboží a kupní ceny bude zveřejněna v internetových informačních systémech umožňujících
dálkový přístup veřejnosti. Tato povinnost vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách, z právních
předpisů Kraje Vysočina a z pravidel pro příjemce podpory z Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost.
2. Smlouvou výslovně neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí obchodním zákoníkem
v platném a účinném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou stran, a to formou písemných
dodatků, vzestupně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a určitou vůli, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V ………………………………………….. dne…………………………………….2012

……………………………………………………………
Kupující

……………………………………………………………
Prodávající

Přiloha č. 1 smlouvy – specifikace zboží

Dataprojektory
Název

ks

dataprojektor

5 ks

rozbočovač
signálu

5 ks

promítací
plátno

5 ks

reproduktory

5 ks

stropní držák

5 ks

připojení k PC

5 ks

instalace

5 ks

Požadované
parametry
LCD dataprojektor
Svítivost: min. 2600
ANSI lm
Nativní rozlišení: min.
WXGA
Komprimované
rozlišení: min. 1920 x
1080 bodů
Standardní projekční
vzdálenost (umístění
na stropě)
Životnost lampy: min.
2500 h /3000 h (mód
normal/economy)
Aktivní rozbočovač
VGA signálu, 1x in
(PC), 2x out
(projektor, monitor)
Se zesilovačem,
včetně adaptéru
Ručně rolovací
promítací plátno se
zavěšením na strop
Rozměry: 213 cm x
213 cm
Povrch: bílý matný
Aktivní reproduktory
Výkon min. 2 x 20W
Zavěšení na stěnu
Dálkové ovládání
Stropní držák pro
projektor, výškově
nastavitelný
Připojení k PC –
připojení pro 2
koncová zařízení (PC,
notebook), audio,
video
Např. přípojný
konektorový box na
zeď nebo katedru
Kompletní instalace
všech zařízení včetně
kabelového rozvodu
VGA, audio, video, lišt
a dalšího nutného
materiálu.

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Cena za 5 ks
bez DPH
vč. DPH

Příloha č. 5 zadávací dokumentace
Podepisují pouze uchazeči, kteří podávají nabídku na část B veřejné zakázky!

Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů
VIII.

Smluvní strany

Gymnázium Havlíčkův Brod
příspěvková organizace Kraje Vysočina
IČ: 60126621
se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem.
(dále jen kupující)
a
…………………………………………………………………………
IČ
………………………………………………..
se sídlem
………………………………………………..
zastoupen
………………………………………………..
(dále jen prodávající)
uzavírají v rámci veřejné zakázky na nákup informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod
tuto kupní smlouvu níže uvedeného obsahu.

I. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží dle níže uvedené specifikace a
převést na něj vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní
cenu.
II. Specifikace zboží a kupní cena
1. Předmět koupě je vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na nákup
informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod, ev. č. VZ 1/2012, kterou prodávající od
kupujícího obdržel v rámci výzvy k podání nabídky.
2. Zboží bude dodáno v kvalitě požadované příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že bude dodáno zboží nové, a nikoli repasované, opravené nebo vrácené.
III. Doba, místo a další podmínky plnění
1. Místem plnění je sídlo kupujícího.
2. Prodávající je povinen zboží zadavateli dodat do 6 týdnů od podpisu této kupní smlouvy. Kupující
poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost k dodání zboží do místa plnění a bezprostředně
poté i k protokolárnímu předání zboží, které potvrdí prodávajícímu svým podpisem. Osobou
pověřenou převzít zboží a potvrdit jeho převzetí podpisem za kupujícího zástupce ředitele Mgr. Jiří
Rojka (rojka@ghb.cz )
3. Součástí dodávky je i předání veškeré dokumentace, která je potřebná pro provoz předmětu
koupě.

4. Okamžikem podpisu dokladu o převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží,
jakož i nebezpečí škody na zboží.

IV. Cena a platební podmínky
3. Celková výše kupní ceny za dodané zboží činí:
……………Kč (slovy:………… korun českých) bez DPH
……….....Kč (slovy:………….korun českých) včetně DPH.
Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná a není možné ji dále navýšit.
4. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to do 15
dnů od podpisu protokolu o předání zboží.
V. Záruční podmínky
2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční lhůta činí nejméně
24 měsíců a počíná běžet od protokolárního předání zboží.
VI. Závěrečná ujednání
7. Prodávající bere na vědomí, že tato kupní smlouva včetně jeho identifikačních údajů, specifikace
zboží a kupní ceny bude zveřejněna v internetových informačních systémech umožňujících
dálkový přístup veřejnosti. Tato povinnost vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách, z právních
předpisů Kraje Vysočina a z pravidel pro příjemce podpory z Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost.
8. Smlouvou výslovně neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí obchodním zákoníkem
v platném a účinném znění.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou stran, a to formou písemných
dodatků, vzestupně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
10.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11.Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a určitou vůli, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V ………………………………………….. dne…………………………………….2012

……………………………………………………………
Kupující

……………………………………………………………
Prodávající

Příloha č. 1 smlouvy – specifikace zboží

Tiskárny
Název

ks

tiskárna

9 ks

toner

9 ks

Požadované
parametry
Černobílá laserová
tiskárna
Formát: A4
Rozhraní USB, RJ-45
pro připojení do
počítačové sítě
Podporované OS:
Windows XP,
Windows Vista,
Windows 7
Včetně startovacího
toneru
Náhradní toner

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Cena za 9 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Zlepšení propustnosti sítě
Název

ks

switch

1

switch

2

switch

1

switch

3

Požadované
parametry
48 port 10/100/1000
Mbps
24 port 10/100/1000
Mbps
16 port 10/100/1000
Mbps
8 port 10/100/1000
Mbps

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Cena za celkový počet ks
bez DPH
vč. DPH

Pracoviště
Název

ks

mini PC

20

monitor

20

licence

20

Požadované
parametry
mini PC umožňující
bootováni ze síťové
image
CPU
RAM 4 GB
Ethernet 10/100/1000
Mbps
klávesnice, myš,
napájecí adaptér
podpora více
monitorů
LCD monitor, LED
podsvícení
Min. 24 palců,
širokoúhlý, rozlišení
min. 1920x1080, min.
16,7 mil. barev
konektory
odpovídající mini PC
barva černá
Citrix XenDesktop
Enterprise Edition - x1
User/Device
VDA SNGL SubsVL
MVL PerDvc - licence
Microsoft (pronájem
na 1 rok) Microsoft
Office 2010 Standard

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Cena za 20 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:

Vylepšení stávajícího serveru
Název

ks

UPS

1

procesor

1

paměti

8

Požadované
parametry
udržení serveru
v chodu po dobu 15
minut
HP E5506 ML350 G6
Kit
4GB 1333MHz Reg
ECC pro HP

Výrobce, typ

Cena za 1 ks
bez DPH
vč. DPH

Celková cena:
Celková cena za část B veřejné zakázky:

Cena za celkový počet ks
bez DPH
vč. DPH

