=

-1-

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722
tel.: 244 105 001
e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku
malého rozsahu podle odstavce 3, § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění na realizaci akce: „Dodávka a montáž projektorů v
učebnách“
1. Zadavatel:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
se sídlem: 5. května 51, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: PhDr. Márií Janákovou Ph.D., ředitelkou školy
za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle odst. 3, §12, zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách hl. m. Prahy“ Vás

vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na akci:

„Dodávka a montáž projektorů v učebnách“
2.

Rozsah zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž projektorů ve vybraných
učebnách:

a)

-

25 ks projektorů splňujících zejména:
o dostatečný světelný výkon pro běžný denní provoz (bez zatemnění)
o umožnit, jak současný stav, kdy je v PC používán signál 4:3, tak časem 16:9
o projektory musí podporovat stávající kabeláž
o unifikovaná instalace jednoho modelu projektoru
o stávající stropní držáky maximálně využít

-

25 ks laser-presenterem s podporou Windows (7 /10) – ovládání Ms PowerPoint

-

3 ks USB Wireless LAN Adapter podporovaný projektorem pro bezdrátovou prezentaci

-

ekologická likvidace vyřazeného materiálu

Technické požadavky na projektory:
technologie:
zdroj světla
min. svítivost
min. kontrast
rozlišení
poměr stran nativně
velikost uhlopříčky
rozhraní
montáž:
certifikace
min. záruka

3LCD
lampa
3800 ANSI (bílá barva, dle ISO normy)
15.000 : 1
WUXGA, fullHP, 1920*1200
16:10
až 300”
VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x)
USB typu A, RS-232C, Ethernet RJ45 / Wi-Fi
stropní / otočené
TCO
3 roky projektor i lampa / 1.500 hod. lampa

Minimální projekční vzdálenost je 3m, maximální projekční vzdálenost je 5m, nejčastější montáž
má vzdálenost 3,3 až 3,5 m od plátna.
V učebnách jsou osazena mechanická plátna s nejčastější velikostí 2*1,5 m do 3*2,3m.
Informace k zakázce mohou uchazeči písemně požadovat po zadavateli nejpozději do 19.03.2020
Dotazy je nutné podat písemně na adresu zadavatele, případně elektronicky na adresu:
beranek.j@szs5kvetna.cz nejpozději do 19.03.2020.
b)

Položkový rozpočet uchazeče požadujeme zpracovat ve výše uvedeném členění,

3.

Podmínky realizace

1.

Předpokládaný termín červenec – srpen 2020.

2.

Místem plnění je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května
51, Praha 4 – Nusle.

3.

Za datum dodání smluveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od
prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.

4.

Kupující se stává vlastníkem zboží až v okamžiku jeho zaplacení na účet prodávajícího.
Do té doby je vlastníkem zboží prodávající.

4. Platební podmínky
Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu
Záloha nebude před dodáním zboží poskytnuta – objednavatel ji neposkytuje. Po řádném předání a
převzetí dodávky bez zjevných vad zadavatelem vystaví dodavatel konečnou fakturu.
Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 14 dnů od data doručení faktury.

5. Zvláštní ujednání
Smluvní strany sjednávají, že zadavatel je oprávněn od smlouvy bez sankce odstoupit v případě, že
ze strany zřizovatele, tj. Hlavního města Prahy, neobdrží finanční prostředky na realizaci předmětu
této smlouvy.
6. Kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje:
•

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ustanovení odst. 1 § 53
zákona.
Zadavatel upozorňuje na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která byla
provedena zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností 1.1. 2012.

•

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona prokáže uchazeč,
který doloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

•

2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky – provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
prokázat splnění ekonomických a finančních předpokladů čestným prohlášením
prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle odstavce 3, písmena a) § 56,
zákona č. 137/2006 Sb., předložit seznam významných zakázek obdobného charakteru
realizovaných za posledních 5 let. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria
předložením čestného prohlášení, obsahujícího seznam dodávek obdobného charakteru jako
je předmět této VZ realizovaných v průběhu pěti let před vyhlášením zadávacího řízení,
v němž musí být u jednotlivých stavebních prací minimálně následující údaje:
název zakázky,
identifikační údaje subjektu, pro nějž byla zakázky určena,
stručnou charakteristiku poskytovaného plnění,

finanční objem,
období, ve kterém byla zakázka realizována.
•

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů podle § 134 (certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů) a certifikát obsahuje náležitosti stanovené
v § 139, nesmí být tento certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší než 1 rok.

7. Nabídka
Nabídku rozčleňte z důvodu přehlednosti tak, aby obsahovala nejprve rekapitulaci obsahu
nabídky a dále dokumenty v tomto pořadí
• obsah
• identifikační list uchazeče
• nabídková cena bez a s DPH celkem
• základní kvalifikační předpoklady
• profesní kvalifikační předpoklady
• ekonomické kvalifikační předpoklady
• technické kvalifikační předpoklady
• návrh Kupní smlouvy (podepsaný)
• oceněný rozpočet
Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím
a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána
v jednom vyhotovení (originál).
Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, popřípadě pověřenou osobou uchazeče s plnou mocí.
Podepsaný návrh smlouvy respektující požadavky zadávací dokumentace předložte jako součást
nabídky.

8.
Nabídková cena.
Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu a zvlášť samostatně do nabídky v
Příloze č. 1 – Krycí list nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako celková cena bez DPH, samostatně bude uvedeno DPH
a nabídková cena včetně DPH.
Součástí nabídkové ceny musí být ekologická likvidace demontovaných projektorů.
Zadavatel se před vyřazením vyhrazuje právo vybrat projektory, které se vyřazovat nebudou,
resp využít lampy a filtry z projektorů k vyřazení.

Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v
položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována do doby předání.
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky nebo v
případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem.
Všechny položky zadávacího výkazu výměr musí být oceněny, neocenění některých položek
bez patřičného vysvětlení může být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
Položky zařazené a oceněné navíc oproti zadávacímu výkazu výměr musí být označeny a
okomentovány.

9.
Kritérium pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je souhrn parametrů
•

nabídková cena

váha: 70 %

•

záruční doba a podmínky

váha: 15 %

•

technické parametry ve vztahu k vlastnostem řešení

váha: 10 %

•

doba kompletní instalace

váha: 5 %

10. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či
možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o konečném znění smlouvy.
11.
Prohlídka prostor
Prohlídka prostor instalace je možná po předchozí dohodě se zástupcem objednatele ing. J.
Beránkem, tel.: 244 105 099 a to v časovém rozmezí od 13.00 hod. do 16 hod.
12. Lhůta pro podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky do sekretariátu ředitelky školy, nebo poštou na adresu
zadavatele:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
5. května 51
140 00 Praha 4
Lhůta pro doručení nabídky končí dne 23.03.2020 do 12.00 hod.
Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Uchazeči podají

nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem
,,NEOTVÍRAT – Veřejná ZAKÁZKA“ a názvem „Dodávka a montáž projektorů v
učebnách“ Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem.
Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci.
Případně e- mailem na adresu: zadavaci.rizeni@szs5kvetna.cz
Kontaktní osobou pro případné dotazy: ing. Jiří
e-mail: beranek.j@szs5kvetna.cz

Beránek

tel.: 244 105 099,

13. Další podmínky
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
14. Závěrečná ustanovení
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací
podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené
smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací
označených jako důvěrné. Tyto informace jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena
uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, a dále pak
údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených kritérií. Ukončením zadávacího
řízení nezaniká právo na zveřejnění informací.
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše
uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. Uchazeč souhlasí, aby uveřejnění
Kupní smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv zajistil zadavatel.
Během zadávacího řízení, v případě podstatných okolností, které zadavatel nemohl předvídat,
je možné změnit zadávací podmínky. Informace o této změně bude poskytnuta všem
osloveným firmám touto výzvou a firmám, které si zažádaly o ZD.
Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Prohlášení uchazeče dle §68 zákona 137/2006 Sb.
Příloha č. 3 – Prohlášení uchazeče dle §53 zákona 137/2006 Sb.
V Praze dne 25. února 2020

PhDr. Mária Janáková Ph.D
ředitelka školy

Příloha č.1,

Krycí list nabídky

