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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo zakázky (bude doplněno 

poskytovatelem dotace)1 

 

Název programu:   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0021  
 

Název projektu: NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání 2 – větší šance pro lidi 

a firmy v Plzeňském kraji  
 

Název zakázky:   Dodávka – Výběrové řízení na dodávku HW a SW II 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

  Dodávka HW a SW, včetně telekomunikační techniky a          

školení II 

Datum vyhlášení zakázky:   20. 06. 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 
 DIMENZE AZ s.r.o.  

 

Sídlo zadavatele: Úslavská 17, 326 00 Plzeň, provozovna Pod Všemi svatými 

20, 301 00 Plzeň  
 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

 Ing. Miroslav Morávek, manažer projektu  

Projekt NOVÁ DIMENZE 2  
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0021  

tel. 378 609 926, mobil 608 107 529  

dimenze@dimenze.cz, moravek.konias@volny.cz  

www.dimenze.cz  
 

IČ zadavatele:  IČO 26384281  
 

DIČ zadavatele:  CZ26384281, zadavatel není plátcem DPH  
 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

 Ing. Miroslav Morávek, manažer projektu,  

Úslavská 17, 326 00 Plzeň, provozovna Pod Všemi svatými 

20, 301 00 Plzeň 
 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

 20. 06. 2013– 01. 07. 2013  

do 12.00 SELČ  
 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky jsou následující dodávky: 

Plnění A – výpočetní technika: 

- notebook  1 kus 

- notebook  1 kus 

- notebook  1 kus 

- kancelářská stolní PC sestava s příslušenstvím – 2 komplety  

- dataprojektor – 2 ks  

- projekční plátno – 2 ks  

- Adobe creative suite  - balík 

- Multifunkční zařízení pro intenzivní využití – 1 ks  
- tablet – 2 ks  

- externí HD – 3 ks  

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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- USB disk – 5 ks  

- toner - kazeta s barvivem do tiskárny – černá – 1 ks, žlutá – 

1 ks, azurová – 1 ks, purpurová – 1 ks  

- licence udržovací – 2 ks 

- licence udržovací – 1 ks 
- batoh – 3 ks 
 

Plnění B – telekomunikační technika: 

- digitální kamera – 1 ks  

- digitální fotoaparát – 1 ks  

- mobilní telefon manažerský  - 1 ks  

- mobilní telefon standardní  - 2 ks  

- stativ – 1 ks 
 

 

Plnění C – Další SW: 

- antivirus – balík na 5 stanic 

 

Plnění D – služby: 

- školení Adobe creative suite – 1 školení na klíč 

 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

Plnění A: 

Celkem za dodávku 229 173,- Kč bez DPH,                     

tedy 277 299,33 Kč včetně DPH 

Závazné a nepřekročitelné ceny jednotlivých částí dodávky 

jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 

 

Plnění B: 

Celkem za dodávku 22 147,- Kč bez DPH,                        

tedy 26 797,87 Kč včetně DPH 

Závazné a nepřekročitelné ceny jednotlivých částí dodávky 

jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 

 

Plnění C: 

Celkem za dodávku 8 640,- Kč bez DPH,                             

tedy 10 454,40 Kč včetně DPH 

Závazné a nepřekročitelné ceny jednotlivých částí dodávky 

jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 

 

Plnění D: 

Celkem za dodávku 48 270,- Kč bez DPH,                             

tedy 58 406,70 Kč včetně DPH 

Závazné a nepřekročitelné ceny jednotlivých částí dodávky 

jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 
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Celkem 308 230,- Kč bez DPH,  

tedy 372 958,30 Kč vč. DPH  

Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná se tedy o zadávací 

řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

Zadávací řízení se řídí závaznými postupy pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, viz Příručka 

pro příjemce verze 4. Jedná se o „zakázku na dodávku“.  

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

  Odevzdání nabídek 01. 07. 2013 do 12.00  

SELČ 

    Otvírání obálek 01. 07. 2013 ve 12.01 SELČ 

   Vyhodnocení nabídek 01. 07. 2013  

Podpis smlouvy 08. 07. 2013  

Dodávka 15. 07. 2013  

Místo dodání – provozovna zadavatele.  
 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Dimenze AZ s.r.o.  

Pod Všemi svatými 20, 1. patro, 301 00 Plzeň  

k rukám kontaktní osoby zadavatele  

Lhůta podání nabídky: do 01. 07. 2013 do 12:00 hodin SELČ 

Hodnotící kritéria:  Nejlepší cena – platí  pro každé plnění zvlášť, 

podmínkou je splnění kritéria kompatibility, viz 

„Minimální požadavky na dodané  zařízení/službu“   

 Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nápadně nízké 

nebo zjevně dumpingové ceny od uchazeče požadovat 

zdůvodnění nabízené ceny, a pokud bude zdůvodnění 

nedostačné či nedůvěryhodné, vyřadit nabídku z procesu 

hodnocení. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Základní kvalifikační požadavky  

Uchazeč prokáže splnění podmínek základní kvalifikace dle § 

53 zákona o VZ. Pro prokázání stačí předložení čestného 

prohlášení v souladu s aktuálním zněním § 53 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
Profesní kvalifikační požadavky  

Uchazeč prokáže splnění podmínek profesní kvalifikace dle § 

54 zákona o VZ. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad 

uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 

kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. Originál 

či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před 

podpisem smlouvy.  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu oprávněnou k 

jakýmkoliv možným krokům spojeným s přebíráním, 

předáváním, doplňováním, vysvětlováním nabídky (s výjim-

kou následného případného podpisu smlouvy). U kontaktní 

osoby budou uvedeny veškeré základní kontakty, jako je 

název a adresa, email, telefon, mobil, případně další.  

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

Nabídka bude vytištěna 2 x na papíry A4, 1 x originál + 1 x 

kopie, nerozebíratelně spojena, svázána a opatřena razítkem a 

podpisem uchazeče. Dále bude vypálena 1 x na CD ve 

formátu PDF.  
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dodavatelem):  

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Požadavky na strukturu a doručení nabídky: 

Krycí list  

Splnění kvalifikačních požadavků  

Cenový list 

Věcná nabídka = konfigurace  

Návrh smlouvy s vyplněnými daty uchazeče (smlouva je           

nedílnou součástí této dokumentace jako její příloha)   

Další přílohy dle potřeby  

 

Doručení nabídky proběhne osobně na udanou adresu a 

udané osobě, a to v zalepené obálce s uvedenými údaji o 

projektu, nabídce, uchazeči a s nápisem „Neotvírat – zadávací 

řízení  Výběrové řízení na dodávku HW a SW“ 
 

Způsob zpracování nabídkové ceny  
Nabídková cena bude zpracována strukturovaně v 

souvislosti se strukturou samotné nabídky.  

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Požadavek, že Smlouva s vybraným dodavatelem musí 

zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Jazyk podání nabídky  

Jazyky, v nichž může být nabídka podána, jsou jazyk český a 

slovenský.  

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace k této výzvě existuje jako její příloha, 

je její nedílnou součástí.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.  

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 

jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 

 

Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 

v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě 

grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte 

"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
 

Kontakty ZS 

 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

mailto:cera@msmt.cz
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/
mailto:opvk@kraj-jihocesky.cz
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Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský 

http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel

/ 

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 

jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

Pardubický www.pardubickykraj.cz 
lucie.angelova@pardubickykraj.cz 

eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz 

danuse.pechova@plzensky-kraj.cz 

barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od 

2012) 

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz  

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v 

případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno:  

Příjmení:  

E-mail:  

Telefon:  
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