Město Kojetín
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

DODÁNÍ PC PRO MĚSTO KOJETÍN
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
název zadavatele:
sídlo:
právní forma:
IČ:
DIČ:
osoba oprávněná jednat:
kontaktní osoba:
tel.:
email:

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
obec dle zákona o obcích
00301370
CZ00301370
Ing. Jiří Šírek, starosta
Bc. Roman Mitáš, správce IT
581 277 444, 608 981 971
j.stav@radnice.kojetin.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 27 ks PC v souladu s požadavky zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřního předpisu č. 3/2017 Směrnice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Kojetín.
Uchazeč bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou
výhodnost celkového řešení.
Zpracování cenové nabídky dodávky PC bude provedeno položkově, uvedením výrobce,
modelové řady a ceny jedné sestavy PC v souladu s požadovanými parametry a dále
uvedením celkové ceny dodávky včetně dopravy a záruční doby.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 27 ks PC. Tato veřejná zakázka je podrobněji
vymezena v zadávací dokumentaci. Místo plnění veřejné zakázky je Městský úřad Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín.
Minimální technické parametry PC pro veřejnou zakázku:
Stolní počítač
Základní deska
Procesor

Chipset od stejného výrobce jako procesor, podpora min. 32 GB RAM,
min. 2 sloty DIMM na 2400 MHz, min. volné sloty full size 1ks PCIe x16
a 2ks full size PCIe x1
4 jádrový procesor, x86-64 kompatibilní, TDP max. 65W

Výkon procesoru

PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 8000
http://www.cpubenchmark.net na konci lhůty pro podání nabídek

Paměť RAM
Pevný disk

min. 8GB (2X4GB) DDR4
min. 256GB, M.2 SSD disk

Bank. spojení:
19-1883093339/0800

IČO: 00301370
DIČ: CZ00301370

Tel: 581 277 411
Fax: 581 277 403

dle

E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
Web: http://www.kojetin.cz

Rozšíření
diskové
možnost osadit min. 2HDD
kapacity
Mechaniky pro média DVDRW
integrovaná, výstup: min. 1 x DP a 1 x HDMI s výkonem min. 1120 bodů
Grafická karta
v
benchmarku
Average
G3D
Mark
viz:
https://www.videocardbenchmark.net/
Zvuková karta
integrovaná
Síťová karta
interní 10/100/1000 Mb Ethernet
Napájecí zdroj
max. 260W s aktivní korekcí PFC a účinností min 85%
Tower (MC, MT) bez jakýchkoliv krytek portů na předním panelu,
beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC,
možnost uzamčení skříně, Prachový filtr pro nasávací otvor/y
Přední panel: min. 2x USB 3.1, min. 2x USB 2.0, 1x univerzální zvukový
Vstupní a výstupní konektor typu JACK, 1x linkový výstup
porty
Zadní panel: min. 4x USB, 1x RJ-45 ,1x HDMI, 1x DP, 1x RJ-45, 1x slot
pro bezpečnostní zámek
Microsoft Windows 10 Pro 64b, nebo s ním srovnatelný a plně
Operační systém
kompatibilní operační systém předinstalovaný na pevném disku, bez
nutnosti aktivace
Požadavky
na
Kompatibilita s OS Windows 10, 64-bit a vyšší,
kompatibilitu
Skříň počítače

BIOS management

lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost
zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic
tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu
DVD, USB porty), možnost povolit či zákázat používání jednotlivých
USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost
povolit či zákázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní
skupinu portů

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní
střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních
Způsob
provádění
reportů prostřednictvím Internetu. Podpora prostřednictvím Internetu
záručního servisu
musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně
pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Zabezpečení
Vestavěná technologie min.TPM 2.0, otvor na uzamčení skříně lankem
Klávesnice
USB, CZ/US
Myš
optická,3tl. s kolečkem
Environmentální
min. TCO 5.0, EPEAT Gold, Energy Star 6.x
služby
Záruční doba
min. 36 měsíců NBD on Site

Jedná se o kancelářskou sestavu. Požadujeme novou, nepoužitou a nerepasovanou
sestavu, složenou z jakostních komponent (tj. včetně chladiče procesoru, zdroje,
klávesnice atd.). Klademe důraz na spolehlivost a kvalitu zpracovaní PC skříně.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a
informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT – DODÁNÍ PC PRO MĚSTO
KOJETÍN“; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat
oznámení.
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.11.2018 v 09:00 hodin. Riziko pozdního
doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, a to do konce lhůty pro podání nabídky.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů uchazeče.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen předložit v originále či prosté
kopii. Originály dokladů je objednatel oprávněn vyžádat od vítěze soutěže. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením originálu
čestného prohlášení (viz příloha č. 2) s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo
za uchazeče v rozsahu negativního obsahu listin a prohlášení dle ustanovení uvedených
v § 75, odst. 1, písm. a) – f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto
prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán)
a živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným
ke splnění předmětu zakázky, kterým se prokazují profesní kvalifikační předpoklady,
nesmějí být starší 90 kalendářních dnů.

5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. Nabídková cena PC (váha 80%)
B. Délka záruční doby (váha 20%)

6. Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací
upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu bez udání důvodu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel
nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a objednat část zakázky.
Uchazeč je svou cenovou nabídkou vázán 30 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek.
Dodávka bude realizována na základě objednávky zadavatele.
Podmínkou úhrady faktury je předávací protokol, podepsaný zadavatelem. Protokol musí
obsahovat prohlášení, že dodávka byla převzata kompletní, bez závad.
Platnost faktury je 21 dnů od doručení zadavateli. Zálohy nebudou poskytovány.
V Kojetíně, dne 25.10.2018

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta
zástupce zadavatele

Příloha:
Zadávací dokumentace
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šírek
Datum: 25.10.2018 13:50:29 +02:00
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