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Zadávací podmínky
pro uchazeče o veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku

název

„DODÁVKA PC TECHNIKY PRO MĚSTSKÝ
ÚŘAD“

březen/duben 2017

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel
Sídlo
Zastupuje
IČ
DIČ
tel.
fax

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, Česká Třebová, PSČ 560 02
Jaroslav Zedník, starosta města
002 78 653
CZ00278653
465 500 111
465 531 159

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této zakázky se řídí Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 3.2.2014.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 240.000,- Kč s DPH.
Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.
3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 9ks PC All in One a 3ks notebooků pro
Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová.
Zadavatel stanovuje následující požadavky na dodávku:
Technická specifikace
PC sestava:
AiO
OS:

Operační systém kompatibilní se stávajícím ve verzi pro práci v doméně,
poslední verze s možností aktualizace. Verze 64Bit. Stávající OS je WIN
10 PRO, dodávaný zvlášť na DVD s ID kódem.
CPU:
Minimálně 4800 bodu www.cpubenchmark.net ze dne 8.3.2017
RAM:
Min. 4GB v jednom slotu
DATA STORAGE: min 500GB 7200ot/min
DVD:
DVD RW sata
ZDROJ:
min 120W
PORTY:
min 4x USB3.0, Power DC-in, Ethernet (RJ-45), HDMI-in & out combo,
combo audio / microphone jack, card reader
MONITOR:
Součástí počítače, IPS panel, bezrámový, minimálně: 23" FHD (1920 x
1080) LED panel, 16:9
KOMUNIKACE:
Bluetooth 4.0, čtečka karet 6-in-1, WiFi 802.11 (1x1) AC, 10/100/1000M
LAN
PŘÍSLUŠENSTVÍ: klávesnice, myš
ZÁRUKA:
min 3 roky on side servis s reakcí do 24hodin od nahlášení, servisované
autorizovaným servisem dané značky vše nové nepoužité
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Technická specifikace
Notebook:
OS:

CPU:
RAM:
DATA STORAGE:
DVD:
DISPLEJ:
BATERIE A NAPÁJENÍ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

ZÁRUKA

kompatibilní se stávajícím ve verzi pro práci v doméně, poslední
verze s možností aktualizace. Verze 64Bit. Stávající OS je WIN
10PRO
Minimálně 2690 bodu www.cpubenchmark.net ze dne 08.03.2017
Min 4GB DDR3 v 1 slotu
min 120GB SSD, mSATA
DVD-RW
Min 15.6" displej s HD rozlišením (1366x768), AntiGlare (Matný
displej)
Min. 4 článková 40W/HR + 45W AC napájecí adaptér
min. Bluetooth, WIFI 2,4GHz a 5GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,
1x Síťový konektor RJ45, 1x Čtečka paměťových karet (SD,
SDHC, SDXC), 1x VGA,
min 3 roky on side servis s reakcí do 24hodin od nahlášení ze
strany autorizovaného servisu daného výrobcem zařízení, vše nové
nepoužité

4. Doba plnění
Termín splnění dodávky předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je do 06. 05. 2017
5. Hodnotící kritéria
Pro vyhodnocení cenových nabídek bylo stanoveno základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídková cena včetně DPH.
6. Podání cenových nabídek
Místem pro podání cenových nabídek je Město Česká Třebová, podatelna Městského úřadu,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.
Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně městského úřadu nebo
zaslány doporučenou poštou, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení
razítkem uchazeče a nápisem:
„DODÁVKA PC TECHNIKY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD“

---- NEOTVÍRAT ---7. Lhůta pro podání cenových nabídek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet
dnem obdržení výzvy a končí dne 06. 04. 2017 v 12:00 hod.
8. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:
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9.

výzva uchazečům se zadávacími podmínkami
bližší specifikaci a případné dotazy: Mgr. Jana Vebr, mobil: +420 603 574 643

Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali
cenovou nabídku dle níže uvedených podmínek:


Nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky včetně DPH, DPH v zákonné
výši a cenu bez DPH



Cenová nabídka na splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu bude obsahovat
návrh záručních podmínek a záruční doby



Nezávazné cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány
lhůtou 30 dnů

Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 250/2017 ze dne
20.03.2017
V České Třebové dne 22.03.2017

Jaroslav Zedník v.r.
starosta města
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