
Výzva k podání nabídek 

 

Název veřejné zakázky: „Nákup počítačů pro SOU Svitavy“ 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední odborné učiliště Svitavy 

Sídlo zadavatele: Nádražní 1083, Svitavy 568 02 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Leoš Říha 

Ředitel 

riha@sou.svitavy.cz 

tel: 603 180 579 

IČO zadavatele: 15034569 

DIČ zadavatele: - 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Lubomír Brix  

702 229 608, brixl@sousvitavy.cz 

 

Lhůta a místo pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

Datum zahájení: 6. 10 .2020 

Datum ukončení:   26. 10. 2020 do 11:00 hod. 

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu 

sídla zadavatele nebo osobně na sekretariát školy 

v pracovní době od 7:00 do 12:00 hodin. Poslední den 

výzvy do 11:00 hodin. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je nákup 20 

kusů počítačů specifikovaných níže, včetně poskytnutí 

záručního servisu v délce 36 měsíců. 

Počítače musí splňovat minimálně tyto technické 

parametry: 

1) Počítače musí být nové, nepoužité 

2) Skříň: Tower, max. rozměry - šířka 20 cm 

3) RAM: minimálně 16 GB 

4) Procesor: V CPU benchmarku PassMark minimálně 

13224 bodů (k 3. 10. 2020), (viz Obrázek 1) 

5)  Grafická karta: Kategorie workstation, 

profesionální certifikovaná. V GPU benchmarku 

PassMark (G3D Mark) minimálně 4318 bodů (k 

3.10.2020), minimálně 4GB RAM, splňující 

doporučené požadavky pro běh programů 

DraftSight 2019, SurfCAM, Solid Edge 2019, 

ProgeCAD, Solid Works 2019, (viz Obrázek 2) 

6) Diskové úložiště: min. 480GB SSD 

7) Optická mechanika: DVD-RW 

8) Síťová karta LAN 1Gb/s 

9) Rozhraní: minimálně 8 USB portů, z toho 
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minimálně 2 porty USB3 a minimálně 2 porty 

vyvedeny na front panelu z toho minimálně jeden 

USB3; audio výstup jack 3,5mm, mic. jack 3,5mm; 

dva video výstupy, z toho jeden video výstup 

kompatibilní se vstupem monitoru (možno řešit 

redukcí součástí dodávky), RJ45 

10) Operační systém: Umožňující upgrade na Windows 

10 Education (Enterprise) 64b v rámci licenčního 

programu Microsoft CAMPUS (Pardubický kraj) 

11)  Součástí dodávky bude napájecí kabel 

12)  Součástí dodávky není instalace OS 

13) Součástí dodávky je klávesnice s indikací aktivní 

funkce NumLock a CapsLock, optická myš 

14)  Součástí dodávky je monitor: Typ panelu: IPS, 

úhlopříčka 24“, rozlišení 1920 x 1080, doba odezvy 

max. 5 ms, frekvence min. 75 Hz, výškově 

nastavitelný, video vstup kompatibilní s video 

výstupem PC, součástí napájecí kabel a datový 

kabel pro propojení s PC. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 396 695 Kč 

bez DPH, tj. 480 000 Kč včetně DPH. 

Nabídková cena účastníka zadávacího řízení včetně 

DPH nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota 

zakázky. 

Nabídkovou cenu bez DPH není možné překročit. 

Překročení nebo změna nabídkové ceny včetně DPH je 

možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace 

zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V 

takovém případě bude nabídková cena upravena podle 

změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně 

sazby daně z přidané hodnoty. 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu. 

V souladu s ustanovením § 27 písm. a) a § 31, při 

současném dodržení zásad uvedených v § 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není tato veřejná 

zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Do 3 týdnů od účinnosti kupní smlouvy 

Místa dodání/převzetí SOU Svitavy, Nádražní 1083, Svitavy 568 02 
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plnění: 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 

včetně DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že se sestaví 

pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny. Jako nejvhodnější 

bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na 

dalších místech postupně nabídky s vyšší cenou, na 

posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. 

 

V případě, že dvě a více nabídek bude obsahovat stejnou 

nejnižší nabídkovou cenu, bude o konečném pořadí těchto 

nabídek rozhodnuto losem. O takovémto případném 

losování bude pořízen záznam, který bude součástí 

dokumentace o veřejné zakázce. Při losování bude 

umožněna přítomnost dotčených účastníků zadávacího 

řízení. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle 

požadavků Zadavatele. Splněním kvalifikace se rozumí 

prokázání: 

Základní způsobilosti  

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením 

čestného prohlášení (dle vzoru v příloze č. 1 zadávací 

dokumentace), které musí být podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího 

řízení. 

 

Profesní způsobilosti  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní 

způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

Dodavatelé mohou taktéž k prokázání základní způsobilosti 

a profesní způsobilosti využít výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů.  

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a 

profesní způsobilosti předkládá Dodavatel v prosté kopii. 

Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby účastníka 

zadávacího řízení: 

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvede kontaktní 

osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

včetně návrh smlouvy. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

1) Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat pouze 

jednu nabídku. Variantní řešení není přípustné. Zadavatel 

nevylučuje možnost použití poddodavatelů. 
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2) Nabídka účastníka zadávacího řízení musí plně 

respektovat podmínky stanovené ve Výzvě k podání 

nabídky. 

3) Struktura předložené nabídky: 

 Obsah nabídky  

 Identifikace dodavatele  

 Doklady prokazující kvalifikaci  

 Popis předmětu nabídky – minimálně přesné 

označení nabízených počítačů včetně jejich 

technické specifikace. 

 Nabídková cena, která musí obsahovat celkovou 

cenu zakázky bez i včetně DPH. Cena musí být 

takto uvedena i v předloženém návrhu smlouvy. 

 Podepsaný závazný návrh smlouvy, ke kterému 

vypracuje účastník zadávací dokumentace přílohu č. 

1 (ta bude obsahovat minimálně přesné označení 

nabízených počítačů včetně jejich technické 

specifikace). Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 

2 této Výzvy. Účastník zadávacího řízení není 

oprávněn jeho znění měnit, pouze doplní své 

identifikační údaje, nabídkovou cenu plnění, 

kontakt na záruční servis a vytvoří přílohu č. 1 

smlouvy s technickou specifikací nabízených 

počítačů. 

4) Nabídka a závazný návrh smlouvy musí být sepsány 

v českém jazyce, vyhotoveny v 1 originále a případně 

v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy musí být 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka zadávacího řízení. 

Nabídka musí být doručena v zalepené obálce a označena 

textem „VZ – „Nákup počítačů pro SOU Svitavy“ – 

NEOTVÍRAT!“ Na obálce musí být adresa, na níž je 

možno nabídku vrátit.  

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce není a 

nebude zpracována.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit a to bez udání 

důvodů. 

 

          Ing. Leoš Říha 

ředitel 

podepsáno elektronicky 
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Obrázek 1: Srovnání v CPU benchmarku PassMark (Zdroj: https://www.cpubenchmark.net/) 
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Obrázek 2: Srovnání ve Video card benchmarku PassMark (Zdroj: https://www.videocardbenchmark.net/) 
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Příloha č. 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Analogicky dle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Veřejná zakázka: Nákup počítačů  pro SOU Svitavy 

[obchodní firma nebo název]  

[sídlo] 

[IČO]  

jednající [jméno, příjmení, funkce]  

 

1) Prohlašuji tímto čestně, že výše uvedený dodavatel splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 

zákona, tj. že jde o dodavatele, 

 který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 

země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, a to i nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani (§ 74 odst.1 písm. b) zákona), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) 

zákona), 

 který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). 

Současně prohlašuji, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje tento dodavatel  

a zároveň každý člen statutárního orgánu. 

Současně prohlašuji, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje tento dodavatel  

a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. 

Poznámka: Ze žlutě podbarvených odstavců dodavatel ponechá v prohlášení pouze ty, které Odpovídají jeho 

právní formě a skutečnosti, ostatní vymaže či vyškrtne. 

 

 

V (doplní dodavatel), dne (doplní dodavatel)                                                                         

      

                                           

……………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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