
  1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 
 

                       Martinovského 153, 269 01 Rakovník, IČ 47016973, tel./fax: +420 313 512 397 

E-mail: 1zsrako@1zsrako.cz, reditel@1zsrako.cz, www.1zsrako.cz 

 

 

 

Věc: Zahájení výběrového řízení - výzva k podání nabídky 
 
 Dne 22. února 2013 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 vyhlašuje zahájení 
výběrového řízení na dodávku vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU – 
peníze školám OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách. 
 

1. Zadavatel 
 

Název zadavatele  1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Sídlo zadavatele Martinovského 153, 269 01 Rakovník 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČ 47016973 

DIČ CZ47016973 

Osoba oprávněná jednat 
jménem organizace 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 
Telefon: +420 313 512 397, +420 725 399 299;  
Email: reditel@1zsrako.cz 

Kontaktní osoba 
zadavatele 

Martin Borský; telefon: +420 737 832 319  
Email: mborsky@1zsrako.cz 

Název programu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2916 

Název projektu Inovace 

Datum vyhlášení zakázky 22. 2. 2013 

Lhůta pro podávání 
nabídek 

Zahájení: 22. 2. 2013 
Ukončení: 8. 3. 2013 ve 12:00 hodin 
Nabídky lze podávat osobně nebo doporučenou poštou 
v zalepené obálce opatřené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EU 
PENÍZE ŠKOLÁM – NEOTEVÍRAT. Nabídky doručené po 
uvedeném datu budou zadavatelem vyřazeny a nebudou 
hodnoceny. 

Otevírání obálek 11. 3. 2013 ve 12:45 hodin (Roli komise pro otevírání obálek 
plní hodnotící komise.) 

Informování o výsledku 
výběrového řízení 

O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni 
uchazeči, kteří podají nabídku v řádném termínu a nebudou 
vyloučeni z výběrového řízení. 

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu. Výběrové řízení s uveřejněním dle 
Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (nejedná se o výběrové 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů).  
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2. Požadavky na uchazeče 
 

Uvedení kontaktní osoby Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu v záležitosti zakázky 
včetně kontaktních údajů (telefon a email). 

Forma nabídky 
 
 

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce v písemné formě. 
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. 
Nabídka bude zpracována a předložena formou návrhu kupní 
smlouvy, ve které bude uvedena celková cena včetně DPH, 
nákladů na dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy, dodací lhůty, 
přesná specifikace záruční doby a záručních podmínek, přesný 
popis zboží včetně technických parametrů a případný rozsah 
nabízené metodické pomoci. 

Čestné prohlášení Součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče o tom, že 
nemá v daňové evidenci daňové nedoplatky. 

Kopie výpisu 
z živnostenského 
rejstříku 

Uchazeč předloží kopii výpisu z živnostenského rejstříku 
prokazující oprávněnost podnikání ve věci zakázky. 

Seznam realizací Součástí nabídky bude příklad realizací uchazeče ze sektoru 
školství, které uskutečnil v posledních pěti letech.  

Pojištění Uchazeč předloží kopii dokladu o pojištění za škodu 
způsobenou v rámci podnikatelské činnosti, ze které bude 
zřejmá výše pojistné částky. 

Požadavky na zpracování 
nabídkové ceny 

Nabídková cena bude členěna takto: cena bez DPH, výše DPH, 
cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v české měně. 
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 
po celou dobu plnění. Zadavatel požaduje, aby cena včetně 
DPH byla u všech jednotlivých položek nižší než 40.000,00 Kč 
(slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 

Další podmínky pro 
plnění zakázky 

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s 
vypracováním a podáním nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Zadavatel 
není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového 
řízení. 

 
3. Předmět zakázky, specifikace 

 

Předmět zakázky Předmětem zakázky je dodávka vybavení souvisejícího 
s dosažením výstupů v projektu EU – peníze školám OP VK 
oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách. Bližší popis a specifikace 
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vybavení níže. 

Zařízení typu tablet 10 kusů tablet včetně originálního ochranného pouzdra: 
- Zařízení typu tablet 
- 9,7" Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS 
- Úložiště: 16GB 
- Rozlišení: 1024 × 768 
- Procesor A5 
- 2 x kamera 
- Nahrávání HD videa 720p 
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz) 
- Bluetooth 2.1 + EDR 
- Akcelerometr 
- Snímač okolního osvětlení 
- Gyroskop 
- Originální ochranné pouzdro 
- Záruka min. 12 měsíců 

Dataprojektor 2 kusy DLP projektor včetně montážní sady na strop: 
- Svítivost – minimálně 2800 ANSI lumenů 
- Kontrast – minimálně 13000:1 
- Nativní rozlišení – minimálně SVGA 800x600  
- Podporované rozlišení – 640x480 až 1600x1200 
- Poměr stran – 4:3 
- Počet zobrazovaných barev – 1,07 mld. Barev 
- Rozhraní – HDMI, VGA, S-Video, Stereo mini jack (vstup i 

výstup) 
- Včetně montážní sady na strop, montáže projektoru na 

strop a přivedení VGA kabelu a elektrického kabelu 
k projektoru 

- Záruka min. 24 měsíců 

Interaktivní tabule 
včetně projektoru s 
ultrakrátkou projekcí a 
držákem projektoru 

4 kusy Interaktivní tabule včetně projektoru s ultrakrátkou 
projekcí, držákem projektoru a software: 
Tabule 
- Technologie – infračervené optické diody, multi-touch 
- Rozlišení – 12800x9600 
- Rozhraní – USB 2.0 
Projektor 
- Jas – 2500 ANSI lumenů 
- Kontrast – 3000:1 
- Nativní rozlišení – XGA 1024x768 
- Počet barev – 1,07 mld. barev 
- Projekční vzdálenost – ultrakrátká 
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- Montáž, zapojení 
- Záruka min. 24 měsíců 

Digitální fotoaparát 1 kus Digitální fotoaparát + paměťová karta: 
- Digitální zrcadlovka 
- Typ snímače CMOS 
- Rozlišení – minimálně 12,2 Mpx 
- Objektiv – 18 – 55 mm 
- Citlivost ISO – minimálně 6400 
- typ obrazového procesoru – DIGIC 4 a vyšší 
- Typ paměťových karet – SD, SDHC, SDXC 
- Napájení akumulátorem 
- Paměťová karta – minimálně 8 GB 
- Velikost LCD – minimálně 2,7 ´´ 
- Záruka min. 24 měsíců 

Další požadavky na 
dodávku 

Ve všech případech, není-li výslovně uvedeno jinak, se jedná o 
dodávku nového (nerepasovaného) zboží. 

Požadavky na realizaci 
zakázky 

Realizace zakázky včetně montáže, dopravy, uvedení do 
provozu, poučení a zaškolení obsluhy. 

 
 

4. Cena zakázky, platební podmínky, sankce 
 

Předpokládaná cena 
zakázky včetně dph 

400.000,00 Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských) – stanovena 
jako nejvýše přípustná cena 

Splatnost ceny Splatnost ceny bude nejdříve sedm dní od dokončení díla resp. 
jeho převzetí zadavatelem. 

Sankce Smluvní pokuta ve vztahu k zadavateli činí nejvýše 0,01% z ceny 
díla za každý započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta ve vztahu k uchazeči činí nejméně 0,01% z ceny 
díla za započatý den prodlení s provedením díla. 

 
5. Hodnotící kritéria 

 

Hodnotící kritéria Jediným kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena 
bude celková výše nabídkové ceny včetně dph, která je 
konečná a nelze ji překročit. 
Jako vítězná bude vybrána nabídka s nejnižší cenou včetně 
dph.  
V případě shodné ceny dvou nebo více nejnižších nabídek bude 
vyhlášeno další kolo výběrového řízení. 

Hodnotící komise Hodnotící komisi jmenuje ředitel školy. Hodnotící komise je 
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tříčlenná. Nabídky, které budou doručeny včas a úplné 
z hlediska požadavků zadavatele, postoupí do fáze posouzení a 
hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky budou posuzovány 
z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v oznámení o zahájení 
výběrového řízení. Nabídky, které tyto požadavky nesplní, 
budou vyřazeny z dalšího řízení. Z jednání hodnotící komise se 
pořizuje zápis. 

 
6. Doba a místo plnění 

 

Předpokládaný termín 
dodávky a instalace 

Březen 2013 

Místo realizace zakázky 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, 269 01 
Rakovník 

Mezní termín kompletní 
dodávky a instalace 

30. duben 2013 

 
 
V Rakovníku 21. února 2013 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 


