ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
HODONÍN,

příspěvková organizace

Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
telefon 518 351 365
e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz

,,VYBAVENÍ UČEBEN OSOBNÍMI POČÍTAČI“
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
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Předmětem výběrového řízení je dodávka technického
vybavení, které bude zakoupeno pro potřeby pracovníků a
vedení školy.
30. září 2015
Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Mgr. Josef Ilčík, ředitel
tel.: 702 018 094
e-mail: zus.hodonin@worldonline.cz
70836931
Nejsme plátci DPH
Mgr. Josef Ilčík
Tel.: 702 018 094
e-mail: zus.hodonin@worldonline.cz
Termín zveřejnění výzvy: 30. září 2015
Počátek lhůty pro podání nabídek: 5. října 2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 16. října 2015 ve 14 hod.
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky
podatelnou zadavatele – kancelář školy. Nabídky přijaté po
uvedeném termínu budou vyřazeny.
Předmětem výběrového řízení bude dodávka technického
vybavení, které bude sloužit zaměstnancům školy. Jeho
specifikace je uvedena v příloze. Součástí zakázky je
doprava, předinstalace operačního systému - aktivaci a
dokončení instalace provedeme sami. Všechno zařízení a
vybavení musí splňovat normy platné pro provoz těchto
zařízení v ČR. Záruční doba u položek, kde není stanovena
jinak, je stanovena minimálně na 2 roky. Záruční doba u
položek uvedených v části 1 přílohy je zadavatelem
požadována záruka minimálně 24 měsíců. Záruční doba u
položek uvedených v části 2 přílohy 1 je zadavatelem
požadována na zařízení minimálně 36 měsíců .
Maximální cena 247.500 Kč včetně DPH 21 %
204.545 Kč. bez DPH
Zakázka malého rozsahu
Lhůta dodání: nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Místo dodání: Základní umělecká škola Hodonín,
příspěvková organizace Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídková cena – cena 100 %,
Profesní kvalifikační předpokl. dle § 54 zákona č. 137/2006
sb.:
1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (ne starší než 90 kalendářních dnů).
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (ne starší než 90 kalendářních dnů).
3. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
4. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
5. Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle písm. a)–k) §53 zák. č. 137/2006 Sb.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídku posílejte v písemné formě v českém jazyce,
poštou, případně můžete předat osobně. Nabídka bude v
uzavřené obálce, zajištěna proti volné manipulaci.
Na obálce bude uvedena:
 adresa zadavatele,
 adresa uchazeče,
 název zakázky,
 „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT“.
Nabídky posílejte na adresu:
Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Viz samostatná zadávací dokumentace (příloha č. 1)

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Zadavatel si vyhrazuje právo:
Další podmínky pro plnění
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu,
zakázky:
 nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této
soutěži.
Nabídka musí obsahovat údaje o uchazeči (název uchazeče,
právní formu, IČO, sídlo, telefon a jméno, statutárního
zástupce firmy).
Dále musí nabídka obsahovat Čestné prohlášení uchazeče,
že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě
nebo zadání předmětného výběrového řízení.
Zadávací řízení je zadáváno v souladu s §18 odst.5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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PŘÍLOHA č. 1
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Požadavky zadavatele
Předmětem výběrového řízení je dodávka technického vybavení, které bude zakoupeno pro
potřeby pracovníků a vedení školy. Konkrétně půjde o následující technické vybavení:
Požadovaná technika a doplňky
PC pracovníky školy
Pasivní prvky sítě – switch, kabeláž

Počet
18 ks
2 ks switch, 1x box s kabelem

Požadované záruky – přehled
Počítačová sestava – pracovník
min 24 měs.
Pasivní prvky sítě – switch
min 36 měs.
Konkretizace požadavků
Část 1
Požadujeme pouze nové počítačové sestavy (počítač, klávesnice, myš) s následujícími
požadavky:
Počítačová sestava
Počítač
Počítač bude v provedení All in One s maximální výškou 45 cm , bude mít min 3x USB 2.0 a
2x USB 3.0 které budou dobře dosažitelné. Procesor bude mít minimální průměrné hodnocení
1990 CPU Mark a bude využívat technologii VT-X, Wireless Display, Quick Sync. Operační
paměť bude min 4GB a to v provedení DDR3. Kapacitu pevného disku požadujeme min. 500
GB s rychlostí 7200 otáček. Počítač bude mít i DVD mechaniku pro čtení a příležitostný zápis
DVD/CD disků. Zvuková karta, grafická karta, síťová karta, čtečka paměťových karet a Wi-Fi
mohou být integrovány. Wi-Fi musí umožnit standard bgn. Displej požadujeme nedotykový,
velikosti min 22 “. Rozlišení displeje požadujeme min. FullHD. Síťová karta bude umožňovat
rychlost 1000 Mbit. Počítač bude mít HDMI port a integrované reproduktory s výkonem 3W.
Základní komponenty počítače musí být shodné ve všech stanicích.
Příslušenství : klávesnice, myš. Požadujeme drátové řešení. Klávesnice CZ – standard.
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Software
Na každou stanici požadujeme:
OS - předchozí 64 bit verzi operačního systému Windows, která umožní připojit počítač do
sítě školy. OS nemusí umožnit integraci počítače do domény.
MS Office – licenci vlastníme, případnou doinstalaci , aktivaci provedeme sami.
Důvodem požadavku na tento OS a CPU u počítačů je nutná komptabilita s již používanými
zařízeními či výukovými programy a systémy zadavatele, protože případné přizpůsobení
jiných systémů či komponent by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže nebo
vícenáklady spojené s nutností proškolení.

Část 2
Pasivní prvky sítě, kabeláž :
Požadujeme 2 ks 24 port switch 24 x 10/100/1000Base. Všechny porty budou podporovat
funkci Auto MDI/MDIX. . Switch požadujeme v odolném nejlépe v kovovém provedení a
bude ho možné zabudovat do racku nebo použít jako desktop ( montáž na zeď ). Velikost
max. 19". U switche nepožadujeme možnost managementu.
Dále požadujeme jedno box balení UTP kabelu pro vnitřní použití min. cat 5e. Balení délky
305 m šedé nebo bílé barvy. Průřez 24AWG.

V Hodoníně dne 30. 9. 2015
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Mgr. Josef Ilčík
ředitel školy

