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1. Základní údaje : 
 

Název zakázky : Dodávka výpočetní techniky 

Zadavatel : Hello language centre, s.r.o 

                   sídlo : Emila Filly 12/982, 709 00 Mariánské hory a Hulváky 

                   zastoupená jednatelem společnosti : Ing. Karel Hlaváček PhD.  

                   IČ : 258879192, DIČ : CZ25889192 

                   kontaktní osoba : Ing. Karel Hlaváček PhD.  

                                                telefon : 608863588 

                                                e-mail : hlavacek@hello.cz 

 

2. Identifikace projektu : 
 

Název operačního programu : Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu : S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích 

jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji 

Zahájení projektu :   01.02. 2012 

Ukončení projektu : 31.12. 2014 

Doba trvání projektu v měsících : 35 

 

3. Stručný popis projektu : 
 

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a 

středních školách v Moravskoslezském kraji.  Hlavní formou vzdělávacích aktivit projektu 

budou workshopy, jejichž obsahem bude seznámení učitelů s mezinárodními výstupy pro cizí 

jazyky, Společným evropským referenčním rámcem, návody, jak SERR zapracovat do výuky 

cizích jazyků na školách, předávání zkušeností, jak žáky a studenty připravit na složení 

mezinárodní jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka a tak potvrdit a 

garantovat kvalitu své výuky. V rámci projektu dojde v návaznosti na workshopy také ke 

zřízení konzultačního centra pro učitele cizích jazyků. V projektu bude dále realizováno 

odborné vzdělávání několika formami. Bude se jednat o TKT kurzy ke složení mezinárodní 

zkoušky určené pro učitele angličtiny jako cizího jazyka, ICT kurzy zaměřené na aplikaci 

GOOGLE a zkoušku ECDL. 

 

 

 

4. Vymezení předmětu zakázky :   
  

Druh zakázky : dodávka 

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

zadávací dokumentace.  "Pokud jsou v zadávací dokumentaci či příloze obsaženy požadavky 

nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení 

výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační 

jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a 

přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 

obdobného řešení." 
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Uvedené specifikace uvádějí minimální požadavky na parametry jednotlivých komodit. 

 

   

Lhůta dodání předmětu výběrového řízení: do 10 dnů od podpisu smlouvy nebo vystavení 

objednávky. 

Místo dodávky výpočetní techniky : Novinářská 1254/7, Ostrava 709 00 

 

 
5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky 
 

Zadavatel specifikoval požadavky na dodávku, kontaktní osoba na vyžádání upřesní případné 

detaily. 

 

6. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky 
  

Realizátor navrhne a dodá předmět plnění dle stanovených podmínek. 

 

7. Kvalifikační požadavky na realizátora  
 

Základní 

• Čestné prohlášení osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

• kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

• Kopii dokladu o oprávnění k podnikání 

 

 
8. Nabídková cena 
  

Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a má obsahovat veškeré náklady 

nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena takto: jednotková cena na 

jednotlivé komponenty (bez DPH a včetně DPH), celková cena zakázky (bez DPH, včetně 

DPH). Celková cena nepřesáhne částku   510 300 ,- Kč ( včetně DPH). V průběhu realizace 

zakázky se nepřipouští zvýšení ceny. 

 

9. Platební podmínky 
 

Zadavatel bude hradit cenu na základě faktury, vystavené realizátorem. Faktury budou 

zadavateli zasílány ve dvojím vyhotovení, splatnost faktur bude 60 dní od data jejich doručení 

zadavateli. Pokud fakura nebude obsahovat veškeré údaje dle smlouvy včetně příloh, bude 

realizátorovi vrácena a splatnost faktury poběží znovu po jejím opětovném doručení. 

 

10. Další zadávací podmínky 
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� Realizátor musí dodržovat zásady administrace platné  pro učastníky projektů  

ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace související s realizací  

zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky, dle podmínek stanovených v 

Příručce pro příjemce operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

11. Doporučená forma zpracování nabídky, doporučený způsob doručení nabídky 
zadavateli 
 

� Nabídka podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

� Nabídka zajištěna proti neoprávněné manipulaci 

� Nabídka předložena v jednom vyhotovení v písemné formě a v uzavřené   obálce 

� Uzavřená obálka musí být opatřena označením„NEOTEVÍRAT NABÍDKA – 
Výpočetní technika pro potřeby projektu S jazykem za úspěchem.“, s názvem a 

adresou dodavatele. 

� Nabídka v českém jazyce 

� Doporučený obsah nabídky : 

 

a) cenová nabídka 

b) popis záruční doby a servisu poskytovaného k zařízení tzn. počet let záruky a rychlost 

případně způsob provádění servisu zařízení. 

c) kvalifikační požadavky na realizátora ( viz. čl.7) 

d) návrh smlouvy (smlouva musí obsahovat náležitosti dle podmínek stanovených 

Příručkou pro příjemce, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) –  

ke stažení na http://www.msmt.cz/file/17113 

 

 

 

 

Termín zaslání výzvy: 27.3.2012 

Termín pro podání nabídky: do 4.4.2012 do 14,00 hod. 

Adresa pro podání nabídky: Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava 

Způsob doručení nabídky: osobně nebo poštou 

 

 

   

12. Průběh zadávacího řízení 
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadavatel nebude vracet podané nabídky ani nebude uchazečům poskytovat náhradu nákladů 

spojených s podáním nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli zájemce k upřesnění nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout všechny podané nabídky, případně 

výběrové řízení zrušit nebo změnit výzvu. 
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13. Kritéria hodnocení nabídky 
 

Kritéria hodnocení formální správnosti: do etapy hodnocení obsahové stránky nabídky budou 

připuštěny pouze ty nabídky, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v čl. 11. 

 

 

 

Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky : 

 

Hodnotící kritéria Váha 

Nabídková cena včetně DPH 100% 

 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti bodovací metodou 

v souladu s výše uvedenými kritérii podle jejich významu takto:  

 

Pro hodnocení ceny: 
 

Nejnižší cena (hodnota) 

---------------------------------------------   x váha vyjádřená v procentech 

Cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

 
  

Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou. O výsledku výběrového řízení 

budou účastníci vyrozuměni písemnou formou. 

Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat písemně, dopisem nebo prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu kontaktní osoby a to do 30.3.2012. 


