Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu

na dodávku informačních technologií

pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Evidenční číslo zakázky: VZ 1/2012

I. Úvodní ustanovení
1. Zadavatelem této veřejné zakázky je
Gymnázium Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace Kraje Vysočina
IČ: 60126621
se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem.
2. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka informačních technologií (hardware a software)
pro potřeby Gymnázia Havlíčkův Brod v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a zejména
v kupních smlouvách, které tvoří přílohu č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.
3. Tato veřejná zakázka proběhne v souladu:
a) s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina
a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/12), a
b) s Příručkou pro střední školy – žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 3.

II. Hodnota veřejné zakázky a její finanční krytí
1. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 580 000,- Kč. Jedná se tudíž o veřejnou
zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, která neprobíhá podle formálních
postupů zákona o veřejných zakázkách.
2. Tato veřejná zakázka je finančně kryta. Bude uhrazena z prostředků Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

III. Rozdělení veřejné zakázky na části
1. S ohledem na různorodý charakter nakupovaných informačních technologií zadavatel rozhodl
o rozdělení veřejné zakázky na dvě části, aby umožnil účast i uchazečům, kteří se specializují
pouze na část požadovaného sortimentu.
2. Každý uchazeč může podat nabídku buď jen na jednu část veřejné zakázky, nebo na obě části
(tj. nabídka bude znít buď na část A, nebo na část B, nebo na část A i B).
3. Veřejná zakázka může být zadána jedinému uchazeči, který splní obě její části, zadavatel si
však vyhrazuje právo zadat část A veřejné zakázky jinému uchazeči než část B (veřejnou
zakázku pak budou plnit dva dodavatelé).
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4. Zadavatel vyloučil variantní řešení veřejné zakázky (tj. není možné navrhovat různé varianty
plnění za různou cenu).

IV. Podání nabídek
1. Zadavatel písemně vyzve vybrané uchazeče k podání nabídky. S výzvou jim poskytne tuto
zadávací dokumentaci včetně příloh. Zároveň umístí výzvu i zadávací dokumentaci na svoje
webové stránky www.ghb.cz . Pokud si uchazeč vyžádá v průběhu lhůty pro podání nabídek
doplňující nebo vysvětlující informace k veřejné zakázce, budou tyto informace poskytnuty
jemu i všem ostatním osloveným uchazečům.
2. Pokud se vyzvaní uchazeči rozhodnou podat nabídku v rámci tohoto výběrového řízení, jsou
povinni tak učinit písemně. Nabídku je možné doručit osobně, poštou či kurýrní službou, a to
na adresu zadavatele uvedenou v čl. I. Osobní doručení bude uchazeči na jeho žádost
potvrzeno. Nabídky musí být zadavateli doručeny do 27. 09. 2012, 11.00 hod. Nabídky
doručené později zadavatel nezahrne do hodnocení (a příslušného uchazeče o tom písemně
vyrozumí).
3. Nabídka musí být uzavřena v zalepené obálce, opatřené kontaktní adresou uchazeče a
zřetelně nadepsané: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NÁKUP IT, NEOTVÍRAT!
4. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat:
a) krycí list nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace) vyplněný ve všech položkách a
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
b) podepsané čestné prohlášení uchazeče (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace)
c) podepsaný návrh vyplněné kupní smlouvy pro část A veřejné zakázky (viz příloha č. 4)
nebo pro část B veřejné zakázky (viz příloha č. 5), případně obou smluv (při podání
nabídky na obě části).
d) bezprostředně za každou kupní smlouvu bude vždy připojena jako příloha vyplněná
tabulka se specifikací nabízeného zboží (uvedení konkrétního výrobce, značky, typu atd.)
a s nabídkovou cenou pro každou položku příslušné části veřejné zakázky (s použitím
tabulky tvořící přílohu č. 1 – technická specifikace).
Cena bude uvedena v českých korunách, a to jak bez DPH, tak včetně DPH, a její výše se
považuje za konečnou a nejvýše přípustnou. Uchazeč je povinen uvést popis a
nabídkovou cenu u každé položky, tj. musí být schopen dodat celý sortiment v rámci
příslušné části (příp. obou částí) veřejné zakázky, jinak se jedná o neúplnou nabídku,
která není způsobilá k hodnocení).
Všechny listy nabídky musí být pevně spojeny, aby nemohlo dojít k manipulaci s jednotlivými
listinami.
Stránka 3 z 4

V. Hodnocení nabídek
1. Zadavatel otevře obálky s nabídkami a vyřadí ty nabídky, které nebudou mít náležitosti
požadované v čl. IV. Zadavatel může požádat uchazeče o vysvětlující informace nebo o
doplnění nabídky v dodatečně poskytnuté lhůtě.
2. Nabídky vyhovující po formální stránce zhodnotí tříčlenná komise zadavatele z hlediska výše
nabídkové ceny. Nejnižší nabídková cena je jediným hodnotícím kritériem pro obě části
veřejné zakázky. Hodnotí se cena včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH a nemůže tudíž
uplatnit odpočet daně).
Individuální oznámení je zadavatel povinen zaslat všem uchazečům, kteří podali nabídku.
3. Zadavatel bez zbytečného odkladu podepíše smlouvu s vítězným uchazečem. Pokud vítězný
uchazeč neposkytne potřebnou součinnost, bude ve lhůtě 15 dnů od odeslání vyrozumění o
výsledku výběrového řízení osloven další uchazeč v pořadí.

VI. Další informace
1. Každý uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu tří měsíců od konce lhůty pro podání
nabídek.
2. Další okolnosti a povinnosti související s plněním veřejné zakázky (místo a doba plnění,
odpovědnost za vady atd.) jsou obsaženy jako obchodní podmínky v návrzích kupních smluv.
Přiložením podepsaného návrhu kupní smlouvy k nabídce uchazeč s těmito ujednáními
vyslovuje souhlas.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku až do podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu řízení změnit podmínky zadávané zakázky. V tom
případě vyrozumí písemně všechny uchazeče o změně a informaci o změně umístí i na své
webové stránky a na výše uvedený profil zadavatele. V případě změny podmínek může
zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu k podání nabídek.

Dne 6. 9. 2012 v Havlíčkově Brodě

…………………………………………………
PhDr. Hynek Bouchal
ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
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