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Výzva k předkládání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Regionální vzdělávací a informační středisko, p.o. Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu

Nákup počítačů
1. Zadavatel:
Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace, IČ: 71234608
zastoupené ředitelkou Mgr. Alexandrou Hruškovou
vyřizuje: Mgr. Alexandra Hrušková
2. Předmět veřejné zakázky: 12 ks multidotykových All In One PC s OS MS Windows 8, MS Office
Home and Business 2013 32-bit/x64 CZ, vše v prodloužené záruce 36
měsíců
Typ procesoru: Intel Pentium Dual-Core (Ivy Bridge)
Model procesoru: G2030(3GHz)
Frekvence procesoru [MHz]: 3 000
Jádro procesoru: dvoujádrový
Čtečka paměťových karet: Ano
Typ paměti: DDR3
Frekvence paměti [MHz]: 1 600
Velikost operační paměti [GB]: 4
Maximální operační paměť [GB]: 8
Optická mechanika: DVD±RW
Typ pevného disku: Hard Disk Drive (HDD)
Velikosti úložného prostoru (součet) [GB]: 500
Ot./min pevného disku: 7 200
Počet pevných disků: 1
Webkamera: Ano
Typ displeje: Dotykový
Úhlopříčka displeje ["]: 23
Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)
Grafická karta: Intel HD Graphics
Výrobce grafického čipu: Intel
Typ síťové karty: GLAN, WLAN
Wi-Fi standardy: b, g, n
USB 3.0: Ano
Počet portů USB 3.0: 2
Počet portů USB 2.0: 4
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3. Místo a doba plnění:

Školní 1094, Tachov 347 01

4. Další specifikace:

Další podmínkou je doprava předmětu veřejné zakázky do místa
plnění zdarma.

4. Doručení nabídek:
Zájemci o poptávkové řízení podají svou nabídku prostřednictvím určeného elektronického tržiště
nebo doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou, na adresu Regionálního vzdělávacího a
informačního střediska, příspěvková organizace, Školní 1094, 347 01 Tachov, IČ: 71234608,
nejpozději dne 28. 03. 2014 do 9:00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti
samovolnému otevření a bude označena „Výzva – Nákup počítačů - neotvírat“. Nabídky podané po
výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.
5. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace
do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena
po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
6. Požadovaný obsah nabídky:
- kvalifikační doklady: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
- návrh smlouvy s uvedením nabídkové ceny, příp. dílčích kritérií v rámci hodnocení ekonomicky
nejvýhodnější nabídky
- případně další dokumenty požadované zadávacími podmínkami: …
Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či
úředně ověřené kopie dokladů.
7. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH/s DPH.
1. Nejnižší nabídková cena

váha 100 %

8. Další podmínky veřejné zakázky:
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si
vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z další účasti v poptávkovém řízení, pokud jeho nabídka
neobsahuje všechny náležitosti podle výzvy, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez
udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení
zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah předmětu veřejné zakázky.1
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

1

Nelze měnit rozsah předmětu veřejné zakázky tak, že se podstatně změní předmět veřejné
zakázky či dokonce tak, že finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu podle této směrnice budou
překročeny.

