Investice do rozvoje vzdělávání

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem
Studentská 2, 461 17 Liberec 1, zastoupená Prof. Ing. Vojtěchem Konopou, CSc., rektorem,
vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka kancelářské a prezentační techniky včetně souvisejícího
software a spotřebního materiálu
pro projekty CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109,
CZ.1.07/2.3.00/09.0173“
Jedná se o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“).
1. Předmět veřejné zakázky
1.1. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka kancelářské a prezentační techniky, včetně souvisejícího
grafického a prezentačního software a spotřebního materiálu pro projekty s registračním
číslem CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173. Předmětné
projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dodávka
zahrnuje tři kategorie produktů A-C, jejichž podrobný rozpis a technické specifikace jsou
uvedeny v kapitole 1.3.
Zakázka bude realizována průběžně v souladu s harmonogramem realizace projektů
CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173.
1.2. Cíl zakázky
Cílem projektů CZ.1.07/2.2.00/07.0306, CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173 je
vytvořit technické a administrativní zázemí pro realizaci uvedených projektů v souladu
podmínkami stanovenými v příslušných Rozhodnutích o poskytnutí dotace.
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1.3. Předmět zakázky a technické podmínky
Pro splnění předmětu veřejné zakázky jsou závazné technické podmínky uvedené v popisu
jednotlivých položek předmětu plnění zakázky.
Zadavatel požaduje zajištění tří kategorií dodávek:
Kategorie A – kancelářská a prezentační technika
Zařízení:
A.1. Síťové multifunkční zařízení kopírka/tiskárna vč. příslušenství
Počet kusů:
1
Technické podmínky Kapacita 5000/měsíc
Rychlost kopírování/tisku: 24A4/min
Duplexní jednotka
Kazeta na 500 listů A4 (64 – 80 g/m2)
Boční podavač na 100 listů A4 (56-128 g/m2)
Paměť: 256MB
Rozlišení: 1200x600 dpi
Rychlost skenování z DADF: 20 str. A4/1min (čb), 6 str. A4/1
min(color)
Odeslání na e-mail/internet fax, PC
Příslušenství: podstavec, kazetový zásobník pro 500 listů
Super G3
Rychlost modemu 33,6 Kbps
Zařízení:
A.2 Barevná laserová tiskárna formát A4
Počet kusů:
2
Technické podmínky Integrovaný duplexní tisk
Rychlost tisku 20 čb A4, 20 A4 bar./min
Rozlišení: 9 600 x 600 dpi
Zásobník papíru: 250 listů A4, gramáž 80 g
Víceúčelový zásobník papíru na 50 listů A4
Média: běžný papír, obálky, křídový papír
RAM 16 MB
Rozhraní: Hi- speed USB
Jazyk tisku: CAPT
Hmotnost do 25 kg.
4 cartridge
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Zařízení:
A.3 Plnobarevné laserové multifunkční zařízení vč. příslušenství
Počet kusů:
1
Technické podmínky Oboustranný horní podavač
Barevný laser tisk A4 URF
Color scan, fax a síťový adaptér
Rychlost tisku 17 čb A4, 17 bar A4/min
Rozlišení tiskárny: 2400x600 dpi
Zásobník na 250 listů, ruční podavač na 100 listů
Pamět tiskárny: 384 MB
Rozlišení scanneru 600x600 dpi
Kompatibilita TWAUN, WIA
Skenování do emailu, síťové složky
Rozlišení kopírky: 600x600 dpi, zoom 50-200%
Zařízení:
A.4 Inkoustové multifunkční zařízení
Počet kusů:
1
Technické podmínky Barevná tiskárna, skener, kopírka, možnost přímého tisku
z fotoaparátů
Oboustranný podavač DADF pro 35 listů
Barevný LCD display s uhlopříčkou 6,2cm
5 samostatných inkoustů, 1pl mikrotrysky
Rozlišení tiskárny: 9600x2400
Podavač a zásobník na max. 150 listů
Bezokrajový tisk na speciální tisková média až do 300g/m2
Speciální tisková média až do 300 g/m2
Rozlišení skeneru: 2400x4800 dpi
Zařízení:
A.5 Inkoustové multifunkční zařízení
Počet kusů:
1
Technické podmínky Barevná tiskárna, skener, kopírka s vysokým rozlišením, Možnost
přímého tisku z fotoaparátů
Oboustranný tisk
Možnost potisku CD/DVD
5 inkoustů, 1 pl mikrotrysky
Rychlost tisku: 26 čb A4, 18A4 bar/min
Rozlišení 9 600x 2 400 dpi
Podavač 150 listů, zásobník 150 listů
Bezokrajový tisk
Rozlišení skeneru: 4800x9600dpi
Rozhraní:USB2.0, Bluetooth
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Zařízení:
A.6 Fotografická tiskárna formátu A3+
Počet kusů:
1
Technické podmínky Rozlišení 4 800 x 2 400 dpi
10 samostatných inkoustů, 3 pl mikrotrysky a kazety FINE
Podavač pro 150 listů
Přední podavač na 1 list 36x43 cm
Podavač na 1 potisknutelný disk CD/DVD
Bezokrajový tisk (A3+ až 10x15cm)
Speciální tisková média až do 300 g/m2
Hmotnost do 15,5 kg

Zařízení:
A.7 Digitální videokamera
Počet kusů:
1
Technické podmínky Záznam na paměťové karty SDHC, full HDD
8,0 megapixelový systém
2,7“ displey LCD
Světelnost: f1,8 až f3,0
Minimální zaostřovací vzdálenost: 10 mm
Okamžité automatické zaostřování a optický stabilizátor obrazu
Funkce videosnímek, detekce obličeje a záznam s předstihem
Technologie x.v. Color a snímání 25p,
Vč. paměťové karty s kapacitou min. 4MB
Zařízení:
A.8 Vázací systém pro plastovou i drátěnou vazbu
Počet kusů:
1
Technické podmínky Manuální děrování a vázání do plastových i drátěných hřbetů pro
pracovní šíři 315 mm
Vazba 9/16 (21 otvorů na A4)
Vazba 3:1 (34 otvorů na A4)
Kapacita vázání: až 500 listů 80g/m2 pro plastovou vazbu
Kapacita vázání pro drátovou vazbu: 125 listů 80g/m2
Kapacita děrování: 20 listů papíru 80 g/m2
Rukojeť pro obě ruce
Centrování dokumentu
Nastavení okrajů
Nastavitelné rozevření hřbetu
Měrka pro volbu vhodného průměru drátěného hřbetu
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Zařízení:
A.9 Multimediální projektor
Počet kusů:
2
Technické podmínky Nativní rozlišení WXGA
Jas 3000 lumenů
Hodnota F a ohnisková vzdálenost objektivu: F1.7–F1.9; f=17,7–
21,2 mm
Kontrastní poměr 900:1, vestavěný 7W reproduktor
Objektiv s 1,5 zoomem a přesazením objektivu 10:0
Automatická korekce lichoběžníkové zkreslení
Zařízení:
A.10 Vitrína 6xA4
Počet kusů:
3
Technické podmínky Vitrína pro vnitřní použití
Akrylové bezpečnostní sklo
Hliníkový rám
Magnetická kovová zadní bílá stěna
Uzamykatelná
Včetně montážní sady
Max. tloušťka: 2,5cm
Zařízení:
A.11 Stativ pro videokameru
Počet kusů:
1
Technické podmínky Max. hmotnost: 2,0 kg
Max. výška: 160cm
Max. šíře: 40-45 cm
Odpružené gumové paty s možností vyšroubování kovových hrotů
3osá páka
Obal součástí dodání
Zařízení:
A.12 Digitální fotoaparát
Počet kusů:
2
Technické podmínky Snímač s rozlišením 10,0 megapixelu
20násobný širokoúhlý optický zoom
Rychlé sekvenční focení do formátu JPEG v plném rozlišení
Záznam ve formátu RAW
Pokročilá technologie detekce obličeje a ochrany proti rozmazání
snímků
Plně ruční ovládání
Stereofonní videozáznamy v kvalitě HD
Výklopný širokoúhlý displej LCD
Včetně pouzdra
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Zařízení:
A.13 Vázací systém pro plastovou i drátěnou vazbu
Počet kusů:
2
Technické podmínky Manuální děrování a vázání do plastových i drátěných hřbetů pro
formát A4 s přepínačem na formát A5
Vazba 9/16 (21 otvorů na A4)
Kapacita vázání: 450 listů 80g/m2 pro plastovou vazbu
Kapacita vázání pro drátovou vazbu: 140 listů 80g/m2
Kapacita děrování: 30 listů papíru 80 g/m2
Rukojeť pro obě ruce
Dávkování papíru pomocí separátoru
Automatická hloubka děrování
Nastavitelné rozevření hřbetu
Měrka pro volbu vhodného průměru drátěného hřbetu
Zařízení:
A.14 Tepelný vazač
Počet kusů:
1
Technické podmínky Kapacita vázání 250 listů A4 papíru 80g/m2
Rychlost vázání 40 s
Světelní i zvuková signalizace
Chladicí stojánek
Zařízení:
A.15 Kotoučová řezačka
Počet kusů:
2
Technické podmínky Stabilní kovová konstrukce pro formát až A3
Délka řezu 465 mm
Kapacita řezání 30 listů papíru 80g/m2
Metrické měřítko a značky
Nastavitelný doraz papíru
Přítlak papíru
Možnost změny typu řezu: rovný, rýhování a perforace
Zařízení:
A.16 Flipchart s magnetickým povrchem
Počet kusů:
1
Technické podmínky Magnetický povrch stíratelný za sucha
Možnost nastavení výšky 105-184 cm
Posuvné háčky
Odkládací plocha

Strana 6 z 20
Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Investice do rozvoje vzdělávání

Zařízení:
A.17 Display stojan A1
Počet kusů:
2
Technické podmínky Oboustranný display použitelný ve vnitřním i venkovním prostředí
Hliníkový rám
Ochranné plastové rohy
Antireflexní fólie
Gumové těsnění pro ochranu dokumentů před vlhkostí
Rozměr využitelné plochy: 841x594 mm
Hmotnost do 12 kg
Zařízení:
A.18 Nástěnný display A2
Počet kusů:
6
Technické podmínky Použitelný ve vnitřním i venkovním prostředí
Hliníkový rám
Ochranné plastové rohy
Antireflexní fólie
Gumové těsnění pro ochranu dokumentů před vlhkostí
Rozměr využitelné plochy: 5941x420 mm
Hmotnost do 3 kg
Zařízení:
A.19 Velkokapacitní sešívačka
Počet kusů:
6
Technické podmínky Kapacita sešívání až 160 listů papíru 80g/m2
Nastavitelná hloubka vkládání papíru
Zařízení:
A.20 Děrovací a nýtovací kleště
Počet kusů:
2
Technické podmínky Kovová oka průměru 6 mm
Kapacita děrování 30 listů 70 g/m2
Zařízení:
A.21 Registrační děrovačka
Počet kusů:
6
Technické podmínky Kapacita děrování až 65 listů 80 g/m2
Zařízení:
A.22 Registrační děrovačka s více otvory
Počet kusů:
3
Technické podmínky Kapacita děrování až 30 listů papíru 80 g/m²
Nastavitelná rozteč děrovacích otvorů
Kovová přírazová lišta pro přesné nastavení papíru
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Zařízení:
A.23 Plakátová upínací lišta 594 mm - set
Počet kusů:
15
Technické podmínky Hliníková zacvakávací lišta pro přichycení na zeď nebo zavěšení do
prostoru
Set horní a spodní lišty, včetně řetízku 1m/1lišta
1 hák pro upevnění/set lišt
Hmotnost do 0,5 kg

Zařízení:
A.24 Plakátová upínací lišta 500 mm - set
Počet kusů:
15
Technické podmínky Hliníková zacvakávací lišta pro přichycení na zeď nebo zavěšení do
prostoru
Set horní a spodní lišty, včetně řetízku 1m/1lišta
1 hák pro upevnění/set lišt
Hmotnost do 0,5 kg

Zařízení:
A.25 Napínací reklamní rámeček A1
Počet kusů:
15
Technické podmínky Odlehčený hliníkový rámeček
Napínání plakátu ve čtyřech rozích pomocí plastových klipů
Sada držáků pro připevnění na zeď
Hmotnost do 0,5kg

Zařízení:
A.26 Externí mikrofon pro diktafon
Počet kusů:
1
Technické podmínky Mikrofon pro záznam ve velmi hlučném prostředí s potlačením šumu
(redukce šumu pozadí)
Konektor 3,5mm
Zařízení:
A.27 Konferenční mikrofon
Počet kusů:
2
Technické podmínky Stereofonní mikrofon s nízkou hladinou šumu
Všesměrová charakteristika
Citlivost min. -38dB
Audio výstup mini jack 3,5 mm
Délka kabelu min. 2 m
Možnost připojení do série pro obsažení většího prostoru
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Kategorie B - grafický a publikační software pro systém Windows
Zařízení:
Počet kusů:
Technické podmínky

B.1 Software COREL Multipack
1
Česká jazyková verze
Nejvyšší verze software dostupná v české verzi
Uchazeč může nabídnout v rámci položky B.1 funkčně shodný
software, který prokazatelně zajišťuje všechny funkce software
COREL Multipack. Software musí být kompatibilní se systémem
Windows Vista a dostupný v české verzi.

Zařízení:
Počet kusů:
Technické podmínky

B.2 Adobe InDesign
1
Česká jazyková verze
Nejvyšší verze software dostupná v české verzi
Uchazeč může nabídnout v rámci položky B.2 funkčně shodný
software, který prokazatelně zajišťuje všechny funkce software
Adobe InDesign. Software musí být kompatibilní se systémem
Windows Vista a dostupný v české verzi.

Zařízení:
Počet kusů:
Technické podmínky

B.3 Adobe Acrobat Professional
3
Nejvyšší dostupná verze software na trhu v ČR
Uchazeč může nabídnout v rámci položky B.3 funkčně shodný
software, který prokazatelně zajišťuje všechny funkce software
Adobe Acrobat Professional. Software musí být kompatibilní se
systémem Windows Vista a dostupný v české verzi.

Zařízení:
Počet kusů:
Technické podmínky

B.4 ADOBE Creative Suite Design Preminum Win CZ
2
Česká jazyková verze
Nejvyšší verze software dostupná v české verzi
Uchazeč může nabídnout v rámci položky B.4 funkčně shodný
software, který prokazatelně zajišťuje všechny funkce software
ADOBE Creative Suite Design Preminum Win CZ. Software musí být
kompatibilní se systémem Windows Vista a dostupný v české verzi.
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Kategorie C – spotřební materiál
Spotřební materiál – tonery a cartridge
C.1 Toner pro zařízení A1
C.2 Kompletní sada cartridge pro zařízení A2
C.3 Kompletní sada cartridge pro zařízení A3
C.4 Kompletní sada inkoustů pro zařízení A4
C.5 Kompletní sada inkoustů pro zařízení A5
C.6 Kompletní sada inkoustů pro zařízení A6
C.7 Kompletní sada inkoustů BCI 15 black +
BCI 15 color

Plánovaný počet stran tisku/kopií pro formát
A4 při 5% pokrytí
201 600 stran A4
87 000 stran A4
144 000 stran A4
12 960 stran A4
12 960 stran A4
8 000 stran A4
10 440 stran A4

Při výpočtu nabídkové ceny pro položky C1-C7 žadatel v nabídce zohlední plánovaný objem
tisku/kopírování stránek formátu A4 při 5% pokrytí pro jednotlivá zařízení. V případě, že
tiskové kapacity jednotlivých inkoustů/cartridge v sadách C2 – C7 jsou odlišné, při výpočtu
celkové ceny žadatel použije nejnižší tiskovou kapacitu inkoustu/cartridge v dané sadě.

Spotřební materiál - ostatní
C.8 Kroužkové plastové hřbety 12 mm černé
C.9 Kroužkové plastové hřbety 16 mm černé
C.10 Drátěné hřbety 3:1 A4/12 mm červené
C.11 Drátěné hřbety 3:1 A4/14 mm červené
C.12 Drátěné hřbety 3:1 A4/10 mm černé
C.13 Drátěné hřbety 9/16 (21 otvorů) A4/10 mm černé
C.14 Drátěné hřbety 9/16 (21 otvorů) A4/12 mm černé,
stříbrné
C.15 Drátěné hřbety 9/16 (21 otvorů) A4/16 mm bílé, černé,
stříbrné
C.16 Zadní strany pro vazbu – neprůhledné matné fólie A4
C.17 Přední matné fólie pro vazbu A4, polypropylen, síla fólie
450 µm
C.18 Potiskovatelné CD glossy
C.19 Potiskovatelné DVD glossy
C.20 Papír pro tisk gramáž 80g/m2
C.21 Papír pro tisk gramáž 100g/m2
C.22 Papír pro tisk gramáž 120g/m2
C.23 Papír pro tisk gramáž 160g/m2
C.24 Speciální tisková média pro bezokrajový tisk A3+
C.25 Speciální tisková média pro bezokrajový tisk 13x18cm
C.26 Speciální tisková média pro bezokrajový tisk 10x15cm

Počet kusů
600 ks
300 ks
600 ks
200 ks
200 ks
300 ks
600 ks
300 ks
1400 ks
1300 ks
700 ks
500 ks
247 500 ks
30 000 ks
30 000 ks
30 000 ks
1 000 ks
660 ks
800 ks
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C.27 Matné lamino A4, 2x125 micron
C.28 Náhradní čepel k řezačce A15
C.29 Kalkulačka s možností připojení na PC (dvanáctimístný
LCD display)
C.30 Stolní kalkulačka (dvanáctimístný LCD display)
C.31 Flash disk 8GB
C.32 Flash disk 16GB
C.33 Matné lamino A3, 2 x 125 micron
C.34 Jednoduchá rozešívačka vhodná pro spony 24/6 a 26/6
C.35 Tužkové dobíjecí baterie typ AAA
C.36 Přírodní papír pro tisk, barvený, průsvitný, gramáž
90g/m2, formát A4
C.37 Samolepicí obálka, přírodní papír pro tisk, barvený,
průsvitný, formát DL, gramáž 100g/m2

2500 ks
2 ks
3 ks
6 ks
18 ks
18 ks
300 ks
6 ks
20 ks
1500 ks
2000 ks

1.4. Délka trvání
Zakázka bude realizována v souvislosti s realizací projektů CZ.1.07/2.2.00/07.0306,
CZ.1.07/2.3.00/09.0109, CZ.1.07/2.3.00/09.0173 od září 2009 nejdéle do 30.6.2012.
1.5. Vymezení úlohy Zadavatele
Průběžná dostupnost kontaktního pracovníka pro jednotlivé projekty pro potřeby konzultací
s pověřenými pracovníky uchazeče zakázky.
1.6. Vymezení úlohy uchazeče
1.6.1. Uchazeč bude zakázku zhotovovat vlastním jménem, samostatně a ve spolupráci se
Zadavatelem.
1.6.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na detailní monitorování a kontrolu průběhu realizace
zakázky. Monitorování a kontrola bude prováděna jmenovanými zástupci Zadavatele.
1.7. Výstupy zakázky
1.7.1. Uchazeč splní požadované úkoly specifikované v kapitole 1 Předmět veřejné zakázky.
1.7.2.

Zakázka, nebo její část specifikovaná v dílčí objednávce, je považována za dodanou
Zadavateli datem podpisu dodacího listu pověřenou osobou Zadavatele pro příslušný
projekt (specifikováno v objednávce).

1.7.3.
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2. Kvalifikace dodavatelů
2.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením §62 a násl. prokázat splnění kvalifikace, která je
předpokladem hodnocení nabídek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy
v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení,
musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí
být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem
vyloučení uchazeče.
2.2. Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému je možné předložit nabídku, starší 90 kalendářních dnů.
2.3. Základní kvalifikační kritéria
Uchazeč splní základní kvalifikační kritéria, pokud prokáže splnění podmínek stanovených
v ustanovení § 53 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje
předložením čestného prohlášení ve smyslu ustanovení §62 odst. 2 ZVZ.
2.4. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží doklad o
oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list, koncesní listinu nebo jinou listinu, vydanou podle
zvláštních předpisů, upravujících konkrétní podnikání a výpis z obchodního rejstříku, je-li
uchazeč v obchodním rejstříku zapsán.
2.5. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů není v rámci výzvy k podání
nabídek požadováno.
2.6. Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné
zakázky Zadavatel požaduje:
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2.6.1. Předložení nabídkových listů pro položky A1 – A25.
Nabídkové listy budou pro každou položku obsahovat fotografii a technický popis
zařízení a to minimálně v rozsahu, který odpovídá technickým podmínkám
specifikovaným pro položky A1 – A25 v kapitole 1 této zadávací dokumentace.
Technický popis, který žadatel předloží v nabídkových listech, musí prokázat splnění
minimálních technických podmínek Zadavatele.
2.6.2. Předložení nabídkového listu pro proložky C1 – C7.
Pro jednotlivé položky plnění označené v kapitole 1 zadávací dokumentace C1 - C7
žadatel v nabídkovém listu uvede tiskovou kapacitu toneru/cartridge vyjádřenou
v počtu stran A4 tisku/kopírování při 5% pokrytí barvou. V případě sad cartridge
(položky C2 – C7) žadatel uvede kapacity jednotlivých cartridge.
2.6.3. Předložení nabídkových listů pro položky B1 – B4.
Nabídkové listy pro položky B1 – B4 žadatel předloží pouze v případě, že nabídka
předložená žadatelem obsahuje alternativní software funkčně shodný se software
specifikovaným v rámci položek B1 – B4 v kapitole 1 této zadávací dokumentace.
Nabídkové listy musí obsahovat popis všech funkcí nabízeného software tak, aby
žadatel prokázal funkční shodu mezi funkcemi nabízeného software a software
specifikovaným v kapitole 1.3, položky kategorie B. Jednotlivý nabídkový list musí být
označen kódem položky (B.1 – B.4), musí obsahovat název software a kompletní
výčet funkcí software.
Nedodržení funkční shody nabízeného software s funkcemi software specifikovaným
v kapitole 1.3, kategorie B, povede k vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.
V případě, že nabídka žadatele obsahuje nabídku software tak, jak je uvedeno v rámci
specifikace položek B.1 – B.4 v kapitole 1.3 této zadávací dokumentace (žadatel
nenabízí alternativní software), žadatel nabídkové listy pro položky B.1 – B.4
nepřikládá.
3. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídky, které nesplní minimální technické
podmínky Zadavatele, specifikované v kapitole 1, budou vyloučeny z dalšího hodnocení.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) a způsob zpracování nabídkové
ceny
Cena nesmí překročit 1 990 000,- Kč (slovy „jedenmiliondevětsetdevadesáttisíc“ korun
českých) bez DPH (2 368 100,- Kč s DPH).
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Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při
dodržení sjednané doby plnění.
V nabídce uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za tu část plnění, na kterou se nevztahuje
opční právo. Nabídková cena pro jednotlivé položky bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění:
a) jednotková cena jednotlivých položek zakázky v členění tak, jak je předloženo v zadávací
dokumentaci, bez DPH,
b) celková cena položky v požadovaném objemu plnění bez DPH,
c) celková výše DPH u jednotlivých položek,
d) celková cena jednotlivých položek zakázky s DPH,
e) celková cena zakázky bez DPH,
f) celková cena zakázky s DPH.

Pro jednotlivé položky plnění uchazeč dále specifikuje termín dodání, přičemž dodání
položky plnění ke dni přijetí objednávky uchazeč označí hodnotou 0, dodání 1 den po přijetí
objednávky 1, atd.
Pro jednotlivé položky C1-C7 uchazeč dále specifikuje celkový objem sady cartridge (toneru)
v stranách A4.
Nabídka bude předložena v listinné i elektronické podobě.
Neúplnost nabídky povede k jejímu vyloučení z dalšího hodnocení.
5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeči mohou zasílat případné věcné dotazy k této výzvě písemně tak, aby byly doručeny
nejpozději do tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za
Zadavatele, Ing. Petře Rydvalové, Ph.D., především elektronicky na e-mailovou adresu
te-era@email.cz.
Otevírání obálek a jednání výběrové komise proběhne dne 22. září 2009 v 9:00 hod
v zasedací místnosti KPE, TUL EF, Voroněžská 13, Liberec 1.
6. Závazná struktura nabídky
6.1. Krycí list nabídky, včetně identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa,
IČ, DIČ, telefon, e-mail, webové stránky, jméno statutárního zástupce).
6.2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků na dodavatele definované touto
zadávací dokumentací.
6.3. Textová část nabídky uchazeče.
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6.4. Případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání.
6.5. Návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
6.6. Neúplnost nabídky povede k jejímu vyloučení z dalšího hodnocení

7. Smlouva o dílo a obchodní podmínky
Zájemce o veřejnou zakázku předloží návrh smlouvy se Zadavatelem, přičemž návrh musí
respektovat následující obchodní podmínky:
7.1. Doba plnění zakázky začíná dnem podpisu smlouvy a trvá do data ukončení projektu
MUNRO, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/09.0109, tzn. 30. 6. 2012.
7.2. Místem plnění bude zpravidla sídlo Zadavatele, Zadavatel však po dohodě
s dodavatelem může určit i jiná místa plnění.
7.3. Zakázka bude realizována postupně, vždy na základě jednotlivých objednávek
obsahujících název dílčích položek předmětu plnění a specifikaci projektu, z nichž bude
realizace dílčích položek hrazena.
7.4. Objednávky na plnění dílčích částí zakázky budou vybranému uchazeči zasílány
elektronicky. V návrhu smlouvy zájemce specifikuje kontaktní e-mail pro doručení
objednávek.
7.5. Termíny dodání jednotlivých částí zakázky budou specifikovány ve smlouvě.
7.6. Dodavatel se v návrhu smlouvy zaváže Zadavateli k platbě smluvní pokuty v navrhované
výši (vyjádřené v procentech) z ceny plnění či ceny dílčího plnění za každý den prodlení v
případě nedodržení dodacích lhůt stanovených ve smlouvě. Minimální úroveň stanovené
smluvní pokuty činí 0,5%.
7.7. Dodavatel se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle
zákona č. 320/2001 Sb. a vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací o osobě
dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb. Současně se dodavatel zavazuje
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu OP VK, z jehož rozpočtu je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním podle této smlouvy, a
to až do roku 2025.
7.8. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
7.9. Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem po
obdržení faktury, která bude vystavena po potvrzení převzetí předmětu zakázky.
7.10. Pro každou objednávku bude objednateli doručena samostatná faktura.
7.11. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění
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či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7.12. Faktura bude Zadavateli zaslána na kontaktní adresu:
Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta, KPE
Voroněžská 13 (budova H)
461 17 Liberec 1

7.13. Faktura bude dodavatelem vystavena nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí
předmětu dodávky.
7.14. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7.15. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se zhotovením díla. Ceny za
jednotlivé položky plnění budou specifikovány ve smlouvě.
7.16. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy jednat s uchazečem o podmínkách
smluvního vztahu.

8. Způsob a kritéria hodnocení
8.1. Kritéria přijatelnosti
8.1.1. Nabídka byla předána Zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem:
ANO – NE
8.1.2. Nabídka obsahuje krycí list, včetně kompletní identifikace žadatele:
ANO – NE
8.1.3. Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou:

ANO – NE

8.1.4. Nabídka byla předložena 1x v originále, 1 x v kopii a 1x elektronicky dle
požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci:
ANO – NE
8.1.5. Nabídka byla napsána v českém jazyce:

ANO - NE

8.1.6. Nabídka obsahuje podklady pro prokázání kvalifikačních předpokladů žadatele
přesně v požadovaném rozsahu:
ANO – NE
8.1.7. Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy:

ANO – NE

8.1.8. Nabídka obsahuje navrhovanou výši smluvní sankce:

ANO – NE

8.1.9. Nabídka obsahuje kompletní cenovou nabídku v požadovaném členění:
ANO – NE
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8.1.10. Nabídka obsahuje přehled dodacích termínů pro všechny dílčí položky plnění
ANO - NE
8.2. Nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených kritérií přijatelnosti povede k vyloučení
uchazeče z dalšího hodnocení.
8.3. Zadavatel zvolil za základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky ekonomickou
výhodnost nabídky. Nabídky bude Zadavatel posuzovat podle následujících dílčích
kritérií, pro která stanovil váhu takto:

8.3.1. Celková nabízená cena vč. DPH

váha 50%

8.3.2. Termín dodání

váha 25%

8.3.3. Výše smluvní sankce za prodlení s plněním termínů dodání uvedených ve
smlouvě o dílo (min. 0,5% z ceny plnění či ceny dílčího plnění za každý den
prodlení)
váha 25%
8.4. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného
postupu:
•

Nabídky budou ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů

•

Pro hodnocení nabídek budou použity tyto vzorce:
o Hodnocení kritéria Celková nabízená cena vč.DPH
Nejvýhodnější nabídka
(nejnižší celková cena nabídky s DPH)
* váha vyjádřená v procentech
Celková cena hodnocené nabídky s DPH

o Hodnocení kritéria Termín dodání

nejkratší celkový termín dodání
* váha v procentech
celkový termín dodání hodnocené nabídky

Přičemž celkový termín dodání (CTD) je vypočten jako:
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n

m

q

i =1

j =1

k =1

CTD = ∑ TD A i + ∑ TDB j + ∑ TDCk
TDAi, termín dodání i-té dílčí položky plnění v kategorii A (bez ohledu na objem plnění
položky), přičemž termín dodání ve stejném dni, kdy dodavatel obdrží
objednávku, je označen číslem 0, dodání jeden den po obdržení objednávky
číslem 1 atd.
n…

celkový počet položek plnění v kategorii A

TDBj… termín dodání j-té dílčí položky plnění v kategorii B (bez ohledu na objem
plnění položky), přičemž termín dodání ve stejném dni, kdy dodavatel obdrží
objednávku, je označen číslem 0, dodání jeden den po obdržení objednávky
číslem 1 atd.
m… celkový počet položek plnění v kategorii B
TDCk… termín dodání k-té dílčí položky plnění v kategorii C (bez ohledu na objem
plnění položky), přičemž termín dodání ve stejném dni, kdy dodavatel obdrží
objednávku, je označen číslem 0, dodání jeden den po obdržení objednávky
číslem 1 atd.
q…

celkový počet položek plnění v kategorii C

o Hodnocení kritéria Výše smluvní sankce za prodlení s plněním maximálních
termínů dodání uvedených ve smlouvě o dílo.
hodnota sankce hodnocené nabídky
* váha v procentech
hodnota sankce nejvýhodnější nabídky

8.5. Údaje pro hodnocení uchazeči doplní do textu smlouvy o dílo. Překročení maximálních
(celková cena dodávky) nebo nesplnění minimálních (minimální výše sankce) hodnot
specifikovaných v této zadávací dokumentaci je důvodem k vyloučení uchazeče
z výběrového řízení.
8.6. Hodnotící komise Zadavatele stanoví pořadí uchazečů podle součtu bodových hodnot
vypočtených pro jednotlivá dílčí kritéria s uplatněním jejich vah. Nejúspěšnější nabídka
je ta, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty.
9. Lhůta pro podání nabídky
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku.
Lhůta pro podání nabídky končí 20. září 2009 v 9:00 hodin středoevropského letního času.
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10. Způsob a místo pro podání nabídky
10.1. Nabídka bude podána v českém jazyce, podepsaná oprávněnou osobou, ve složení
jeden originál, jedna kopie a elektronická verze nabídky na CD. Papírová a elektronická
verze nabídky se nesmí lišit. Strany nabídky budou očíslovány. Podklady prokazující
technické kvalifikační předpoklady budou předloženy pouze v originále nebo úředně
ověřené kopii, v rozsahu specifikovaném v odstavci 2.6 této Výzvy.
10.2. Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu. Předkladatel vloží
nabídku do obalu, který bude označen textem „Dodávka kancelářské a prezentační
techniky včetně souvisejícího software a spotřebního materiálu pro projekty
CZ.1.07/2.2.00/07.0306,
CZ.1.07/2.3.00/09.0109,
CZ.1.07/2.3.00/09.0173
NEOTVÍRAT“.
10.3. Nabídka bude doručena osobně nebo poštou na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta, KPE
Voroněžská 13 (budova H)
461 17 Liberec 1
10.4. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty, Zadavatel neotvírá a vrátí je
neprodleně zpět předkladateli nabídky.
11. Opční právo
Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalšího plnění, které je téhož druhu, jako je
plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, a to v celkové hodnotě maximálně 30 000,Kč bez DPH (35 700,- Kč s DPH) v období od data uzavření smlouvy do jejího ukončení
k 30. červnu 2012.
Opční právo se vztahuje na dodatečné objednávky spotřebního materiálu specifikovaného
v rámci kapitoly 1, kategorii C, položky C1-C34 a to v cenách uvedených ve smlouvě.
12. Právo zrušit výzvu
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
13. Závěrečné ustanovení
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13.1. Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky, ani jejich
jednotlivé části, nebudou uchazečům vráceny.
13.2. Úspěšný uchazeč bude po uzavření výběrového řízení písemně vyrozuměn o
úspěšnosti jím předložené nabídky.
14. INFORMACE O ZPŮSOBU UVEŘEJNĚNÍ VÝZVY
Informace o výzvě je možno získat na internetových stránkách www.msmt.cz, na stránkách
Zadavatele www.tul.cz a u kontaktní osoby Zadavatele.

V Liberci dne 28. srpna 2009

......................................................................
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.

Přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Vzor nabídky
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