Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 577 203, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel
na základě usnesení Rady města č. 313/2011 ze dne 16.5.2011

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění ( dále jen zákon ) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
1. Identifikační údaje o zadavateli
Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma - územní samosprávný celek,
statutární zástupce : Lukáš Pilc starosta města
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Název zakázky

„Dodávka IT a nábytku pro ZŠ Milovice“

2.2 Stručný popis zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, SW, nábytku a
dalšího vybavení určeného pro realizaci klíčových aktivit a to včetně příslušenství. Součástí zakázky je i montáž, doprava do
místa plnění a proškolení obsluhy s technikou a příslušenstvím. Zadavatel požaduje od uchazeče nové produkty. Nabídka
starších, použitých, repasovaných, factory refurbished atd. produktů nebude hodnocena a bude vyřazena. Zadavatel vylučuje
možnost dodání zboží a předložení platných certifikací subdodavatelem, nebo třetí společností.
Specifikace, počet a technické parametry dodávaného zboží jsou uvedené v Zadávací dokumentaci.
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

cca 1.400.000,00 Kč včetně DPH

2.4. Doba a místo plnění zakázky
zahájení plnění zakázky : červen 2011
ukončení plnění zakázky : do 30 dnů od data podepsání kupní smlouvy
místo plnění zakázky
: Město Milovice, budova ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, Školská 112
3. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, doplňující informace k zakázce a prohlídka místa plnění
3.1 Kontaktní osoba
Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Ing. Alexandr Černý,,
vedoucí oddělení správy majetku města, na adrese Dukelská 348, 289 23 Milovice, tel. 325 512 898, mobilní tel721 438 496,
e-mail: alexandr.cerny@mesto-milovice.cz. Zadávací dokumentace a doplňující informace jsou poskytovány bezplatně.
3.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa není povinná. V případě zájmu je možné si dohodnout termín prohlídky místa plnění s kontaktní osobou
zadavatele.
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.6.2011 (pondělí) ve 11:30 hod v sídle zadavatele – podatelna MěÚ
5. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném ani penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
Doložení certifikací ISO 9001, 14001, 20001, 27001.
Uchazeč doloží minimálně 3 reference z obdobných instalací interaktivního řešení, která byla provedena na stávající
pojezdové tabule. V potvrzení bude uvedený název a adresa subjektu, kontaktní osoba pro případ ověření a datum
realizace.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a
§54 zákona č. 137/2006 Sb (dále ZVZ).
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení v souladu s ustanovením §53 ZVZ.,
odst. 1, písm. a) – i).
Dodavatel splní profesní kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního rejstříku či jiným dokladem uvedeným v § 54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být ke dni podání
nabídky starší než 90 kalendářních dní.
6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
V souladu se směrnicí č. 4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi, otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení a hodnocení provede komise jmenovaná Radou města. O
výběru nejvhodnější nabídky rozhodne na svém jednání Rada města Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je
ekonomická výhodnost nabídky při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci. Podané nabídky budou

bodově ohodnoceny v rozmezí 0 – 100 bodů. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů
z váhy jednotlivých kritérií:
1)
2)
3)

Nabídková cena 70 %
Záruční podmínky 20 %
Profinancování dodávky HW, SW a služeb 10 %.

7. Ostatní údaje
Ostatní údaje jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci
V Milovicích dne 16.5.2011
vyvěšeno dne :

sejmuto dne :

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

