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zADÁVAcí oorUMENTAcE
Název zakázky

Druhzakázky

Výběrové řízeni na uŽivatelská Pc' periferie a příslušenství
dodávka

cAsT l.
lDENTlFlKAcHí Úonue ZADAVATELE
Název zadavatele

Sídlo zadavatele
lČ zadavatele
DIC zadavatele
osoba oprávněná

jednat zazadavatele

COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany, Česká republika
2631 691

I

c226316919
lng. Libor Kraus - předseda představenstva

Telefon

+42O 377 197 31

Fax

+420 377 197 310

URL adresa
Kontaktní osoba
pro výběrové řízení

www.comtesfht.cz
Helena Němečková
Telefon: +420 377 197 313

1

Email: helena.nemeckova@comtesf

ht.cz

čÁsr ll.

wuezení pŘeouĚru zerÁzxv
V rámci projektu ,,Západočeské materiálově metalurgické centrum" zadavatel vyhlašuje výběrové řízení,
jehoŽ předmětem je dodávka uživatelských PC a periferií.

Dodávka představuje:
o Uživatelská PC dle specifikace v příloze č. 5
o Periferie PC dle specifikace v příloze č.5
. PříslušenstvíPC dle specifikace v příloze č' 5
Dodávka zahrnuje dopravu zakázky k zadavateli.
Zadávací dokumentace obsahuje podrobné podmínky soutěže, funkčníspecifikaci požadovaného řešení,
požadavky na záv azný obsah nabídky.
Výběrové řízení se řídíPravidly pro výběr dodavatelů v rámci operačního programu výzkum a vývoj pro
inovace vydané Ministerstvem školství,mládeŽe a tělovýchovy a účinnéod B. 10. 2012,l<teré tvoří přílohu č.
2 téIo zadávací dokumentace a je vyhlášeno v souladu se zákonem č' 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách")'
Výběrové řízení je vyhlášeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jako zjednodušené podlimitní
řizení podle ustanovení $ 38 tohoto zákona.

ěÁsr

lu.

PoDÁNí NABíDKY
Uchazeč můŽe podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřijímá variantní nabídky.
Lhůta pro doručenínabídky:
Zájemce zašle svou nabídku výše uvedeného zařízení na adresu zadavatele nejpozději 10. 4. 2013 do 12:00
hodin.

Místo pro doruěení nabídky:
COMTES FHT a.s.
Helena Němečková
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany, Česká republika

Způsob doručenínabídky:
Budou přijímány pouze nabídky v uzavřené obálce opatřené štítkem s následujícím textem: ,,UŽMATELSKÁ
Pc - NEoTEVíRAT". Na obálce bude v levém horním rohu označeníuchazeče a platná adresa pro
případné zasláníoznámení o výsledku hodnocení nabídek.

čÁsr v.
MísTo PLNĚNí zAK^zKY ATERMíN ZAHÁJENí PLNĚNí
Místem plnění a realizace zakázky jsou prostory společnosti CoMTES FHT a's', Průmyslová 995, 334
Dobřany, Česká republika. Termín zahájení plnění zakázky je 30.4. 2013.
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cAsT v.
PRoKÁzÁN í rvnu

rlxlětvícn pŘeoporuoŮ

Uchazeč musí splňovat kvalifikačnípředpoklady způsobilosti podle $ 53 a $ 54 zákona o veřejných
zakázkách č. 13712006 Sb.

Splněním kvalifikace se rozumí:

1.

Uchazeč musí splňovat základní kvalifikačnípředpoklady podle $ 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Splnění těchto
předpokladů prokazuje uchazeč podle ustanovení $ 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
předloženímpodepsaného čestnéhoprohlášení, zjehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikačnípředpoklady poŽadované zadavatelem splňuje. Vzor čestnéhoprohlášenítvoří přílohu č. 3
zadávací dokumentace'

2'

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu $ 54 zákona č' 137/2006 Sb' Splnění
těchto předpokladů uchazeč dokládá prostou kopií vrýpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či vrýpisu z jiné obdobné evidence, pokud je vní zapsán, ne staršíneŽ 90 dnů, vpřípadě
zjednodušeného podlimitního řízení, ke dni podání nabídky.

3.

Uchazeč, se kteým má být uzavřena smlouva podle $ 82 zákona o veřejných zakázkách, je povinen
před jejím uzavřením předloŽit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie listin dokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se povaŽuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení$ 82 odstavec 4 zákona o veřejných zakázkách'

ěÁsr vl.
PoDMíNKY A PoŽADAVKY NA zPRAcoVÁHí NagíoKY
Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu _ název obchodní firmy, datum
zapsání v obchodním rejstříku, sídlo/místo podnikánílbydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče, tČ, otČ (pokud bylo přiděleno), telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání
zakázky) a URL adresu - viz příloha č. 1 ,,Krycílist" této zadávací dokumentace.

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástínabídky uchazeče téŽ
příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musíakceptovat zadávací dokumentaci včetně přílohy č.
6 _ ,,Závazný vzor smlouvy". Uchazeč ve své nabídce předloží kalkulaci nabídkovéceny - položkov'ý
rozpočet dle číslovanýchpoIožek uvedených v technické speciÍikaci (příloha Ó. 5 zadávací dokumentace).
Součástínabídky musí být dále náležitosti podle $ 68 odst.3 zákona o veřejných zakázkách.
Zájemce je povinen předložit nabídku jedenkrát v listinné podobě, a kopii nabídky jedenkrát v elektronické

podobě na datovém nosiči CD texty Ve formátu pdf, které bude označeno ,,UŽIVATELSKÁ Pc _
NEoTEVíRAT". UcHAzEě reoY oÁvÁ NABíDKu VE Dvou VYHoTovEHícn (tx v listinné podobě, lx
v elektronické podobě). Nabídky musí být zpracovány pouze v českémjazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje). Nabídku do výběrového Yízenínení moŽné zaslat elektronickou formou'

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl'
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemoŽňujícím manipulaci s jednotlivými listy.

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovatvzestupnou číselnouřadou a na
poslední stránce nabídky uvést podepsané prohlášenío celkovém počtu stran nabídky (příloha č. 4
zadáv ací dokumentace,, Proh lášen í o počtu stran nabíd ky").
Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce pouŽít toto pořadí dokumentů:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krycílist nabídky

okázání spl něn í základ n ích kval if kačn ích před pokladů
Prokázání splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů
Návrh smlouvy
Kalkulace nabídkovéceny - poloŽkový rozpočet
ostatní dokumenty
P r

i

Prohlášenío počtu stran

Uchazeč je nabídkou vázán do 30. 5' 2013 (zadávací lhůta).

čÁsr ul.
DŮVoDY VYLoUčENíNaaíoKY z VÝBĚRovÉno ŘízeHí
Ze soutěže bude vyloučena nabídka, která nesplňuje soutěžnípodmínky stanovené vyhlášením výběrového
řízení, zejména
. nesplněníkvalifikačních předpokladů,
. neodpovídá formálním poŽadavkům stanoveným v této zadávací dokumentaci,
. která je v rozporu s platnými právními předpisy'
o nebyla doručena v požadovanémtermínu,
o obsahuje nepravdivé údaje.

čÁsr vlll.
PoŽADAVKY NA zPŮsoB zPRAcovÁHí HnaíoKoVÉcENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé zakázky a podrobnou cenovou kalkulaci.
Nabídková cena bude uvedena v českéměně v členění:
1' Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) bude obsahovat položky:

o
.
.
o
.
.
.
o
.
o
.
o
.
o
.

PC ,,Výpočtář''
PC ,,Manager l"
PC ,,Manager ll"
PC ,,Projektor"
Notebook ,,Ultrabook"
Notebook ,,Vedoucí"
Notebook ,,Ekonom"
2.1 Monitor 22"
2.2 Monitor 22" ll
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

I

2.3 Monitor 23"
2'4 LCD televize + VESA drŽák
2.5 Projektor + stropní montážnísada
2.6 Externízvuková karta
2.7 Reproduktor
2.8 Reproduktor ll
I

2'
3'

.
o
o
.
.
c
.
C
.
.
.
.
.
.
o
.
o
.
.

2.9 Wi-fi router
2.1o Bezdrátový set klávesnice a myš
2.11 Bezdrátová myš k notebooku

2'12 Klávesnice USB
2.13 Myš USB
2.14 Flash disk
2'15 Sluchátka s mikrofonem

2'16lnternídisk

l

2'17 lnternídisk ll
3.'1 USB prodluŽovací kabel
3.2 Propojovací kabel HDMl l
3.3 Propojovací kabel HDMl ll
3'4 Propojovací kabel DP - miniDP
3.5 USB 2.0 - RS 232 převodník
3'6 Brašna k notebooku '13,3''
3'7 Brašna k notebooku 14''
3'8 Brašna k notebooku 15,6''
3.9 Skartovač
3'10 Stojanový rozvaděč
Samostatně DPH (sazba DPH 15 % a21
Celková nabídková cena včetně DPH.

%)

Nabídková cena celkem ve výše zmíněnéskladbě bude uvedena i na krycím listu nabídky -viz příloha č. 1
téIo zadávací dokumentace. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zaha1ení
zadávacího řízení, zadávacídokumentací nebo jinou dokumentací obsahujícívymezení předmětu zakázky'
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s
kompletní realizací předmětu zakázky.
Nabídková cena bude dále zpracována ve formě položkového rozpočtu.

Předpokládaná celková hodnota zakázky: 675 000 Kč bez DPH.
Předpokládané ukončeníplnění zakázky: 30. 5. 201 3
Předpokládaná celková hodnota zakázky byla určena součtem průměrných cen jednotlivých poloŽek

z volně dostupných ceníkůtuzemských e-shopů a následným zaokrouhlením ceny v řádu desetitisíců.
Nejedná se o cenu maximálnípřípustnou pouze o cenu doporučenou.

ěÁsr x.
OBCHODNI PODMINKY VCETNE PLATEBNICH PODMINEK

obchodní podmínky se budou řídit jednotlivými ustanoveními obchodního zákoníku Českérepubliky

v platném znění. Případnérozpory mezi zadavatelem a zájemcem budou řešeny v Českérepublice a podle
českéhoprávního řádu'
Vybraný uchazeč je dle $ 2 odst. e) zákona č.32o/2oo1 Sb', o finančníkontrole ve veřejné správě osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly. Součástí obchodních podmínek bude závazek
uchazeče poskytnout nezbytné informace týkajícíse činnostíuchazeče souvisejícíchs realizací dodávky
orgánům provádějícím finančníkontrolu.

cAsrx.
TEcHNlcKÉ pnnnueTRY A poŽnonvrv
Technické specifikace jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

čÁsr xl.
PosUzoVÁNí A HoDNocENí NABíDEK
Jednotlivé nabídky oslovených uchazečů,doručených v označených obálkách, budou otevřeny a
vyhodnoceny hodnotitelskou komisí dle HoDNoTlcícH kritérií(viz část Xll.) v prostorách sídla zadavatele
v Dobřanech, Průmyslová 995.
Termín otevírání obálek je 10. 4. 2013 v 12:30 hodin' K procesu otevíráníobálek bude vyhotoven protokol.
o posuzování a hodnocení jednotlivých nabídek bude zpracována zpráva'

Hodnocení nabídek proběhne následujícím způsobem:

1.

2.
3.

otevírání obálek s nabídkami, kontrola formálních náleŽitostí. Hodnotící komise při otevírání obálek
zkontroluje, zda jsou nabídky zpracovány v poŽadovaném jazyce, podepsány oprávněnou osobou,
a z hlediska poŽadovaného obsahu úplné.
Posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek' Nabídky, které nesplní zadávací
podmínky dle zadávací dokumentace, budou vyřazeny z dalšíhohodnocení'
Hodnocení nabídek dle hodnoticích kritérií a jejich váhy způsobem popsaným v části Xll'

cAsrxll.
KRITÉRIA PRo HoDNocENí NABíDEK
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení je nabídková cena.
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele na základě pořadí nabídek' Zadavatel do 5 kalendářních dnů od
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšínabídky písemně informuje o výsledku výběrového řízenívšechny
uchazeče, jejichž nabídka byla hodnocena' Pokud zadavatel neobdrŽí do 10 kalendářních dnů písemné
námitky proti výběru nejvhodnějšího nabídky, uzavře smlouvu s vybraným uchazečem. V opačnémpřípadě
přezkoumá podané námitky a zašle stěŽovateli písemnérozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či
nikoliv. V případě podání námitek uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem aŽ po řádném
vypořádání obdrŽených námitek.

čÁsr xll.
DoDATEčNÉlruroRvtRcE K zADÁvAcíM PoDMíHrÁu
Uchazeč je oprávněn po zadavateli poŽadovat písemně dodatečnéinformace kzadávacím podmínkám.
Dodatečnéinformace, včetně přesného znění Žádosti, doručízadavatel současně všem dalšímuchazečům,
kteří poŽádali o poskytnuIízadávací dokumentace nebo kteryim bylazadávacídokumentace poskytnuta.
Zadavatel můŽe poskytnout uchazečůmdodatečnéinformace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
Žádosti' Předchozí odstavce se použijíobdobně.
Žádost o dodatečné informace doručíuchazeč společnosti coMTEs FHT a. s. v elektronické, nebo
písemnépodobě.

cAsTxlv.
osTATNÍ uJEDNÁNI
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.
Zadavatel nehradí uchazečůmnáklady vzniklé z účastiv řízení'

čÁsr xv.

pŘÍloHv zADÁVAcí DoKUMENTAoE
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č' 1: Krycí list nabídky
č' 2: Pravidla pro výběr dodavatele
č. 3: Čestnéprohlášení kprokázání splnění základních kvalifikačníchpředpokladů
č' 4: Prohlášení o počtu stran
č' 5: Technická specifikace
č.6: Závazný vzor smlouvy

V Dobřanech dne:

/
Podpis:

\

/
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