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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

 
Číslo zakázky (bude doplněno 
MŠMT v případě IP, v případě 
GP ZS)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0188 

CZ.1.07/2.2.00/07.0107 
CZ.1.07/2.2.00/07.0139 
CZ.1.07/2.2.00/07.0140 
CZ.1.07/2.2.00/07.0103 
CZ.1.07/2.3.00/09.0104 
CZ .1.07/1.3.12/01.0007 

Název projektu: Inovace studijního programu Historických věd Filozofické 
fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzi-
ty Pardubice 
Implementace moderních řídících postupů s akcentem na 
řízení kvality a rozvoj procesního řízení 
Inovace studijních programů "Speciální chemicko-
biologické obory" na Univerzitě Pardubice 
Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského 
studijního programu Fakulty restaurování 
Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí za-
městnanců Univerzity Pardubice 
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkum-
ného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice 
Religionistické a filosofické vzdělávací centrum 

Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky 
Předmět zakázky (služ-
ba/dodávka/stavební práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 16. 12. 2009 
Název/ obchodní firma zada-
vatele: 

 
Univerzita Pardubice 

Sídlo zadavatele: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. kon-
taktních údajů (telefon a emai-
lová adresa) 

 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

IČ zadavatele: 00216275 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
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DIČ zadavatele: CZ00216275 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Irena Seinerová, tel: 466036745  
irena.seinerova@upce.cz 
Ing. Alena Tomolová, tel.: 466036284 
alena.tomolova@upce.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Počátek lhůty pro podání nabídek: 17. 12. 2009 
Konec lhůty pro podání nabídek: 05. 01. 2010 v 9:00 hod.   

Popis předmětu zakázky: Předmětem plnění zadávacího řízení je dodávka výpočetní 
techniky pro výše uvedené projekty v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen 
„OP VpK“) dle podrobných specifikací uvedených 
v zadávací dokumentaci. 
Zakázka bude zahrnovat dodávku a instalaci předmětu pl-
nění.  

Předpokládaná hodnota za-
kázky v Kč2: 

Celková cena dodávky výpočetní techniky nesmí překročit 
celkovou částku dle jednotlivých projektů: 
I.: CZ.1.07/2.2.00/07.0188 
230 000,00 Kč bez DPH (273 700,00 cena vč. DPH: Kč) 
II: CZ.1.07/2.2.00/07.0107 
30 000,00 Kč bez DPH (35 700,00 cena vč. DPH: Kč) 
III: CZ.1.07/2.2.00/07.0139 
155 000,00 bez DPH (184 450,00 cena vč. DPH: Kč) 
IV: CZ.1.07/2.2.00/07.0140 
230 000,00 Kč bez DPH (273 700,00 Kč vč. DPH) 
V: CZ.1.07/2.2.00/07.0103 
256 000,00 Kč bez DPH (304 640,00 Kč vč. DPH) 
VI: CZ.1.07/2.3.00/09.0104 
189 000,00 Kč bez DPH (224 910,00 Kč vč. DPH) 
VII: CZ .1.07/1.3.12/01.0007 
28 000 Kč bez DPH (33 320,00 Kč vč. DPH) 
Maximální celková cena dodávky:  
1 118 000 Kč bez DPH (1 330 420 Kč včetně DPH 

Typ zakázky3 Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č- 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
Práva a povinnosti neupravené těmito zadávacími podmínkami 
se řídí zákonem a vyhláškami č. 274/2006 Sb., č. 326/2006 Sb., 
č. 328/2006 Sb., č. 329/2006 Sb. a č. 330/2006 Sb. a nařízením 
vlády ČR č. 77/2008 Sb. a pravidly „OP VpK“ (dostupných na 

                                                 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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www.msmt.cz). 
Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový harmono-
gram plnění/ doba trvání za-
kázky 

Termín dodání: leden – únor 2010 
Zahájení plnění zakázky: dnem podpisu smlouvy. 
Jednotlivé druhy předmětu plnění budou dodávány na zá-
kladě dílčích objednávek zadavatele do uvedených míst 
plnění do 48 hod. Na každou dílčí objednávku bude vysta-
vena dílčí faktura.  

Klasifikace předmětu plnění 
veřejné zakázky: 

30232110-8 - tiskárny 
30237000-9 – příslušenství k PC 
30125120-8 – tonery 
30237380-6 – CD-ROM 
30234400-2 - DVD 

Místa dodání/převzetí na-
bídky: 

Místem dodání předmětu plnění je Univerzita Pardubice, 
Studentská 95, Studentská 97, Studentská 84, Studentská 
573, 532 10 Pardubice a Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl – 
podle sídel řešitelských týmů jednotlivých projektů. 
V rámci projektu Rozvoj pedagogických a manažerských 
kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice se dodávka 
uskuteční i pro partnera projektu Centrum andragogiky 
s.r.o., Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové. 
V rámci projektu Inovace studijního programu Historic-
kých věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice se dodávka uskuteční i 
pro partnera projektu Východočeské muzeum Pardubice, 
Zámek 2, 530 02 Pardubice. 
Místa plnění pro příslušné druhy zboží jsou uvedena 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 
 
Místo pro převzetí nabídky: 
Nabídky se podávají doporučeně poštou, kurýrní poštou 
nebo osobně na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice, 
Studentská 95, II. patro-ekonomický odbor, kancelář č. 
337, 532 10 Pardubice v pracovní dny od 9:00 hod. do 
15,00 hod, poslední den lhůty od 8: 00 hod. do 9:00 hod. 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přeprav-
cem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické 
převzetí podatelnou zadavatele. 
Kontaktní osoby pro příjem nabídek: 
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou: 
 Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284,  
e-mail: alena.tomolova@upce.cz nebo  
Ing. Irena Seinerová, tel: 466 036745,  
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e-mail: irena.seinerova@upce.cz    
Hodnotící kritéria : Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakáz-

ky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pořadí nabídek 
bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH, při-
čemž jako první nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací dokumenta-
ce4: 

Základní kvalifika ční předpoklady podle § 53 zákona: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů u podlimit-
ní veřejné zakázky prokazuje dodavatel předložením čest-
ného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že doda-
vatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.  
Čestné prohlášení je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. 
 
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona: 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel násle-
dujícím způsobem: 
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních práv-

ních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřej-
né zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živ-
nostenské oprávnění či licenci 

Doklady budou předloženy v originále nebo v úředně 
ověřené kopii v souladu s ustanovením § 57 zákona. 
 
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona  
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže 
dodavatel, který předloží: 
a) seznam významných dodávek 
Podrobné požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 
jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci, která je přílohou 
této výzvy. 

Požadavek na uvedení kon-
taktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně poža-
davků na písemné zpracování 
smlouvy dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém 
jazyce, ve dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí nabídky 
bude návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou ucha-
zeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické 
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 
Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Povinnost uchovávat dokla- Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
                                                 
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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dy a umožnit kontrolu: dodavatele k povinnosti umožnit všem subjektům 
oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky (zákon č. 320/2001 Sb. 
v platném znění), a rovněž, že se dodavatel zavazuje 
k uchovávání všech dokladů a účetních záznamů 
souvisejících s dodávkou předmětu plnění do roku 2025, 
pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto 
dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy.  

Poskytnutí zadávací doku-
mentace: 

Zadávací dokumentace je přístupná na adrese zadavatele: 
http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html po celou 
dobu lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících 
s poskytnutím zadávací dokumentace. 
Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace: 
31. 12. 2009 do 09:00 hod. 
Kontaktní osoby pro poskytnutí zadávací dokumentace: 
Ing. Irena Seinerová, tel: 466036745, e-mail: ire-
na.seinerova@upce.cz. 
Ing. Alena Tomolová, tel.: 466036284, e-mail: ale-
na.tomolova@upce.cz. 

Otevírání obálek: 05. 01. 2010 v 10:00 hod. 
Místo otevírání obálek: Sídlo zadavatele: Univerzita Pardubice, Studentská 95, II. 

poschodí, kancelář č. 337, 532 10 Pardubice. 
Ostatní údaje pro otevírání 
obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek se mohou účastnit maximálně 2 zástupci 
uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání 
nabídek. 

Zadávací lhůta: Zadávací lhůtou podle § 47 zákona je lhůta, po kterou jsou 
uchazeči vázáni svými nabídkami. 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu dvou měsíců; 
tato lhůta začne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek.  

Zveřejnění výzvy: Výzva a kvalifikační dokumentace bude zveřejněna na 
www stránkách MŠMT, na stránkách pardubického kraje a 
na adrese zadavatele: http://www.upce.cz/deska/verejne-
zakazky.html  

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Uchazeč není oprávněn podmínky zadavatele (především 
podmínky dodání předmětu plnění) omezit další podmín-
kou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 
či podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče ze zadávacího řízení.  
Uchazeč je povinen dodat veškerý sortiment, který zadava-
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tel požaduje. V případě, že v nabídce uchazeče bude část 
sortimentu chybět, bude uchazeč vyloučen pro nesplnění 
podmínek zadavatele. 

*nepovinný údaj 
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 
Jméno: Irena 
Příjmení: Seinerová 
E-mail: Irena.seinerova@upce.cz 
Telefon: 466036745 

 
 
         
 


