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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
1.1. Zadavatel
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
zastoupená: ředitelem Mgr. Čestmírem Kopřivou
IČ: 46750428, DIČ: CZ 46750428
1.2. Kontaktní adresa
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
1.3. Kontaktní osoba pro zakázku
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
telefon: 487883841
e-mail: kopriva@zszakupy.cz

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodání níže uvedeného interaktivní techniky, softwaru
a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy:
- Interaktivní tabule včetně montáže – 2 ks
- Ozvučení učebny včetně montáže – 2 ks
- Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů – 2 ks
- Datový projektor včetně montáže – 2 ks
- Universální tabulový pojezdový systém včetně tabulových křídel a montáže – 2 ks
- Přesunutí stávající tabule s pojezdem a projektorem do jiné učebny – 2ks
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Technická specifikace předmětu zakázky (následně uvedené hodnoty jsou hodnoty
minimálně přípustné, vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští):
Interaktivní tabule včetně montáže (2ks)
Interaktivní dotyková bílá tabule, ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo
jiného předmětu. Ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Snímací
technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání čtyř současných
dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem
a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání,
popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Povrch musí být určený pro promítání obrazu =
matný, eliminovat odlesky. Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní
bázi bez poškození povrchu. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí
být bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné.
- Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy
popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále musí obsahovat
tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.
Tabule musí mít rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha musí
vyplňovat celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku 87“ a rozměry 1877 x 1173mm,
s tolerancí ± 10mm. Hmotnost tabule nesmí přesáhnout 27,2 kg z důvodu požadované
montáže na pylonový pojezd. Záruka 60 měsíců po registraci. Včetně potřebné kabeláže,
montáže a dopravy.
Ozvučení učebny včetně montáže (2ks)
Aktivní stereo reproduktory pro ozvučení učebny s možností montáže na zeď učebny nebo na
požadovaný pojezd. Výkon min. 2 x 12W RMS. Včetně potřebné kabeláže, montáže
a dopravy. Záruka – min. požadovaná: 24měsíců.
Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů (2ks)
SW pro přípravu interaktivních cvičení, musí umožňovat otevřít soubor, spustit všechny
aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu soubory s příponou .notebook
(pedagogové mají vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto formátu a jsou na něj
vyškoleni, nemožnost práce s tímto formátem by zadavateli způsobila mimořádné obtíže
a další přídavné náklady). Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy
Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být v českém jazyce. Dále musí existovat aplikace
s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS.
Datový projektor včetně montáže (2 ks)
Datový projektor se speciální optikou pro ultra krátkou projekci s poměrem proj. vzdálenosti
0,36:1 a kratší, která neoslňuje uživatele. Minimální technické parametry: světelný výkon
3200 ANSI lumen, nativní rozlišení: WXGA (1280 x 800). Součástí projektoru musí být
dodávka držáku, který umožní projektor instalovat na universální tabulový pojezdový systém.
Včetně potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka – min. požadovaná: 36 měsíců na
projektor, na lampu 36 měsíců / 2000 hod..
Universální tabulový pojezdový systém včetně tabulových křídel a montáže (2 ks)
Výškově stavitelný tabulový pylonový pojezdový systém včetně 2 oboustranně
popisovatelných, magnetických tabulových křídel pro popis křídou, min. rozměr 115 x 90 cm,
který umožní plynule měnit pracovní výšku tabule v rozmezí min. 100 cm. Pojezd musí
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umožnit instalaci požadované interaktivní tabule a datového projektoru. Včetně potřebné
kabeláže, montáže a dopravy. Záruka – min. požadovaná: 36 měsíců.
Přesunutí stávající pylonové tabule včetně projektoru do jiné učebny (2ks)
Demontáž stávajících pylonových tabulí s projektorem, přestěhování do jiné učebny
a opětovná montáž.
Záruční a servisní podmínky
Uchazeč specifikuje nabízené záruční, pozáruční a servisní podmínky k nabízenému zboží
(délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace, adresu
nejbližšího servisního střediska a další dle svého uvážení).
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky nejpozději do 24.2.2017.
Místem plnění zakázky jsou učebny ZŠ a MŠ Zákupy.
4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění ani variantní řešení. Každý uchazeč může podat pouze
1 variantu nabídky.
Uchazeč stanoví a zpracuje cenovou nabídku pro celý rozsah předmětu plnění veřejné
zakázky s rozpisem jednotlivých položek. Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění:
nabídková cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
Pro uvedení údajů o nabídkové ceně uchazeč použije nabídkový list (příloha č. 1)
5. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení: 25.11. 2016.
Ukončení podávání nabídek je dne 06.12. 2016 v 10:00hod. .
Nabídky se podávají na podatelnu ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, 471 23 Zákupy osobně nebo
poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – Dodávka
audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být
uvedena adresa uchazeče.
6. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A ŘAZENÍ NABÍDKY UCHAZEČE
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v písemné formě, v českém jazyce,
v nerozebíratelné formě. Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání
nabídek. Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady stanovené zákonem
v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Tento dodavatel může být z veřejné zakázky vyloučen.
7. PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
a) Nabídkový list (příloha č. 1)
b) Cenová nabídka č.......... (doplnit), nabídková cena musí být doložena cenovou
rekapitulací – rozpisem jednotlivých položek s uvedením jejich ceny a záruky
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c) Doložení profesních kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, shodně jak je uvedeno v § 54 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
obdobně jak je uvedeno v § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.
Před podpisem smlouvy vítězný uchazeč požadované dokumenty předloží ke kontrole
v originálech nebo v ověřené kopii.
d) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií obdobně jak je uvedeno v
§ 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Toto čestné prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou.
e) Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou (příloha č. 2)
Zadavatel si vyhrazuje před podpisem smlouvy po dohodě s vítězným uchazečem právo na
její doplnění či dílčí úpravy, avšak bez vlivu na předmět veřejné zakázky a na nabídkovou
cenu.
8. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky pro zadavatele.
9. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.
Otevírání obálek je neveřejné.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Nabídkový list
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Mgr. Čestmír Kopřiva
ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
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