Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“
Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta
(dále jen „zadavatel“), zastoupený odborem kanceláře úřadu, zadává veřejnou
zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 18 odst. 5 a § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem
„Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“ (dále jen „VZ“) a vyzývá k podání
nabídky (dále jen „výzva“).
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel./fax/e-mail:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
00240915
CZ00240915
Milan Coller, starosta
Ing. Romanem Petrem, vedoucím odboru kanceláře úřadu
Daniel Malenovský
271 071 805, e-mail: daniel.malenovsky@p22.mepnet.cz

2. Informace o VZ
Předmětem VZ je nákup 8 kusů PC dle technické specifikace pro kancelářské využití
Předpokládaný termín plnění VZ: prosinec 2013
Technická specifikace PC:
• CPU : Intel Pentium G3220 (8 ks)
• HDD : disk o kapacitě 500GB (8 ks)
• GPU : integrován v CPU
• MB : základní deska vhodná pro určené CPU (8 ks)
• RAM : DIMM 4GB (2 x 2GB) DDR3 (8 ks)
• Monitor : Samsung SyncMaster S22C450BW černý - LCD 22" (8 ks)
• Mechanika : DVD+- RW (do barvy dle skříně) (8 ks)
• SW : Microsoft Windows 7 Professional CZ 32bit OEM (8 ks)
Microsoft Office 2010 pro dom. a podnikatele (karta s klíčem) (8 ks)
• Zdroj: odpovídající napájecí zdroj (8 ks)
• Skříň: CoolerMaster Elite 342 (RC-342-KKN1-GP) (8 ks)
• Klávesnice: vhodná USB klávesnice, černá (8 ks)
• Myš: vhodná myš PS/2, černá (8 ks)
Podmínky:
- zpracování nabídky dle požadavků
- záruka min. 2 roky
- servis v místě zákazníka do 48 hodin po dobu záruky, případně vlastní návrh nabídky
pozáručního servisu
- počítače sestavené bez plomby

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 11. 2013 v 16 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených
obálkách označených slovy „NEOTEVÍRAT – Komplet 8 ks PC pro kancelářské
využití“. Obálky budou obsahovat identifikační údaje a adresy uchazečů.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250/10,
104 00 Praha 114.
4. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou 1) nabídková cena s váhou 70 %, 2) servisní
podmínky s váhou 20 %, 3) záruční doba s váhou 10 %.
5. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: bez DPH, DPH a včetně
DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat
veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.
6. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 60 dnů.
7. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
- požadovat od zájemců doplňující informace (k prokázání kvalifikačních
předpokladů, ekonomické a finanční způsobilosti apod.) a ověřit si skutečnosti
uvedené v nabídkách,
- jednat se zájemcem o smluvních podmínkách,
- neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů spojených s vypracováním
nabídek a s účastí v zadávacím řízení,
- nevracet obdržené nabídky,
- změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
V Praze 1. 11. 2013

_______________________
(podpis a razítko osoby oprávněné jednat za zadavatele – VO)

Vyvěšeno: 1. 11. 2013
Svěšeno: 18. 11. 2013

