
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 
Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
MULTIFUNKČNÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Vyhlašovatel 

Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 
Adresa: Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno 

IČ: 70867429 
DIČ: CZ70867429 

Ředitelka: Ing. Zuzana Chvojková 

Telefon: +420 312 248 081 
E-mail: info@10zskladno.cz 
Webové stránky: www.10zskladno.cz 

Kontaktní osoba vyhlašovatele 

Tomáš Juřica – IT specialista 

+420 725 550 110 
tomas.jurica@10zskladno.cz 

Název výběrového řízení 

Výběrové řízení: Multifunkční kancelářská zařízení (duben 2015) 

Typ výběrového řízení 

Jednokolová veřejná zakázka malého rozsahu. 

Předmět výběrového řízení 

Dodávka multifunkčních kancelářských zařízení.  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Lhůta podávání nabídek 

Datum zahájení: 29. dubna 2015 
Datum ukončení: 6. května 2015 ve 12:00 

Způsob podávání nabídek 

Elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby vyhlašovatele. 

Popis předmětu výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je dodávka multifunkčních kancelářských zařízení 
splňujících následující minimální požadavky: 

1. zařízení 

- barevný tisk/kopírování/skenování formátu A3 (a menší) 
- duplexní funkce 
- podavač dokumentů 
- síťové připojení prostřednictvím ethernetového portu 
- možnost zabezpečení zásobníku/schránky na papíry 
- zabezpečený tisk pro více uživatelů (osobní kód atd.) 
- kompatibilita s operačními systémy Microsoft Windows a Apple OS X 
- displej lokalizovaný do českého jazyka 

2. zařízení 

- černobílý tisk/kopírování/skenování formátu A3 (a menší) 
- duplexní funkce 
- podavač dokumentů 
- síťové připojení prostřednictvím ethernetového portu 
- možnost zabezpečení zásobníku/schránky na papíry 
- zabezpečený tisk pro více uživatelů (osobní kód atd.) 
- kompatibilita s operačními systémy Microsoft Windows a Apple OS X 
- displej lokalizovaný do českého jazyka 

Obecné podmínky 

Uchazeč předloží nabídku splňující uvedené minimální požadavky nejpozději 6. května 
2015 do 12:00. Tento termín se považuje za závazný a za čas podání nabídky odpovídá 
uchazeč. Nabídka musí být do uvedené doby doručena elektronicky na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby vyhlašovatele a do předmětu e-mailu napíše: „Výběrové řízení: 
Dodávka multifunkčních kancelářských zařízení“ 

Nabídka bude zpracována v  českém jazyce. Nabídky, které budou vyhlašovateli 
doručeny v  rozporu s  těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí. Z 
výběrového řízení budou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí 
komise a osoby jim blízké. 
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Dodavatel uvede způsob a zajištění dopravy, případně způsob vyřizování reklamací, 
další nabídnuté služby a poradenství, informace o dodržení kvality a záruky 
deklarovaných vlastností zařízení. 

Nabídková cena na jedno zařízení bude zahrnovat rozepsané veškeré konečné náklady, 
které se mohou promítnout do fakturace předmětu dodávky včetně dopravy a bude 
stanovena jako nejvýše přípustná. Její výši lze měnit jen v případě změn daňových 
sazeb, případně pokud bude vyhlašovatel akceptovat požadavky na dodatečné 
zvýšení cen. Avšak celková cena nabídky za předměty výběrového řízení nesmí 
překročit 150 000 Kč včetně DPH. 

Platební podmínky 

Vyhlašovatel se zavazuje uhradit fakturu za dohodnutou kupní cenu bankovním 
převodem po obdržení faktury. Splatnost faktury bude minimálně 7 dní od doručení. 

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k 
doplnění/úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného/opraveného dokladu. 

Kritéria hodnocení 

Hodnoticí komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: 

- splnění minimálních požadavků dle popisu předmětu výběrového řízení 
- splnění obecných a platebních podmínek výběrového řízení 
- v případě nabídek na stejná zařízení od více různých dodavatelů budou také 

hodnocena kritéria jako např. nejnižší cena a ostatní nabízené služby (podpora, 
záruka atd.) 

Hodnotící komise 

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnoticí komise jmenovaná vyhlašovatelem 
ve složení: 

Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka 
Tomáš Juřica – IT specialista 
Monika Hrabánková – ekonomický úsek 

Sekretářem výběrového zřízení byl jmenován Tomáš Juřica, který eviduje nabídky a po 
uplynutí lhůty pro podávání nabídek připraví hodnocení. Zároveň také bude 
kontrolovat dodržování podmínek výběrového řízení. Hodnoticí komise rozhoduje 
většinou hlasů přítomných členů. 
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Zrušení výběrového řízení 

Vyhlašovatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, pokud se v  jeho průběhu vyskytnou 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve 
výběrovém řízení pokračoval. 

Vyhlášení výsledků výběrového řízení 

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení hodnoticí komise vyhlásí vítěze výběrového 
řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou nabídku jako vítěznou. 
Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a  nelze se proti němu odvolat, případně je 
podrobit soudnímu přezkumu. 

Všem uchazečům budou bezprostředně po vyhlášení vítěze výběrového řízení 
oznámeny výsledky. Vyhlašovatel zveřejní výsledky výběrového řízení také na svých 
webových stránkách. 

…………………………………

Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka
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