
 

Krycí list nabídky  
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §  6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

„Rozší ření pracovišt ě Czech Point - dodávka kopírovací techniky“   
 
I. Zadavatel  
 
Město Horaž ďovice, Mírové nám ěstí 1, 341 01 Horaž ďovice, I Č 00255513  
Zastoupené: Mgr. Jindřiškou Antropiusovou – starostkou města  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavel Viták, informatik,  tel. 376 547 528 
 
II. Uchazeč 

Název/obchodní firma:  

IČ :  

DIČ:  

Sídlo/místo podnikání uchazeče:  

Adresa pro doručování:  

Statutární orgán uchazeče:  

Osoba oprávněná jednat :  

Telefon/fax:  

 E-mail:  

Bankovní spojení:  

III. Nabídková cena  v K č 
 bez DPH DPH včetně DPH 

Multifunkční zařízení     

 

Termín dodání  

Záruční doba   

 
IV. Osoba oprávn ěná jednat jménem uchaze če 
Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek uvedených ve 
výzvě k podání nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení 
a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke 
kompletní realizaci.  
 
 
V ……………..……… dne ……………. 
 
 
      Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 
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Výzva k podání nabídky 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §  6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění 

  
 

 
 

„Rozší ření pracovišt ě Czech Point -  na  dodávku kopírovací 
techniky“  

 
 
1.   Zadavatel 
 
Město Horaž ďovice, Mírové nám ěstí 1, 341 01 Horaž ďovice, I Č 00255513  
Zastoupené: Mgr. Jindřiškou Antropiusovou – starostkou města  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavel Viták, informatik,  tel. 376 547 528 
 
2.  Vymezení pln ění předmětu výb ěrového řízení 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka upgrade Czech point dle technické specifikace  
vydané Ministerstvem vnitra  ČR k  dotačnímu titulu uvedené v příloze č. 1, jedná se o 
minimální technické požadavky. Podmínkou je, že se nesmí jednat o investici, tedy žádné 
z poptávaných zařízení nemůže překročit hranici 40 000 Kč včetně DPH.  

3.   Místo pln ění 
 
Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 
4.   Doba pln ění zakázky 
 
Termín dodání do místa plnění:  do 31. května 2009 
 
5.   Doklady, jimiž uchaze č prokazuje spln ění kvalifika čních kritérií 
 
Kvalifikační předpoklady prokáže pouze vybraný vítězný uchazeč a to doložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem v kopii   
 
6.   Kritéria pro hodnocení ve řejné zakázky 
 
Nabídky budou hodnoceny podle kriteria  -  nejnižší nabídková cena   
 
7.   Požadavek na zpracování nabídkové ceny  

 
Nabídková cena díla bude cenou nejvýše p řípustnou  a bude uvedena v Kč v členění bez 
DPH, samostatně DPH a vč. DPH.  
 
9.   Pokyny pro zpracování nabídky 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém 
jazyce. Nabídka bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní 
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná cena, termín dodání, záruční 
doba, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 
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10.   Podepsaný návrh kupní smlouvy – smluvní podmí nky 
 
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. Smlouva 
bude po obsahové stránce odpovídat vyhlášeným podmínkám soutěže a obsahu nabídky 
uchazeče.  V návrhu  kupní smlouvy budou uvedeny záruční a  servisní podmínky. 

 
11.   Místo a zadávací lh ůta pro podání nabídky 
 
Nabídka uchazeče musí být podána v tištěné podobě v uzavřené obálce, řádně zajištěné proti 
samovolnému otevření a označené zřetelně „VÝB ĚROVÉ ŘÍZENÍ – Rozšíření 
pracovišt ě Czech Point - kopírovací technika  – neotevírat“   do podatelny 
na adrese zadavatele nejpozději do 9,00 hod. dne 7. 5. 2009.  Otevírání obálek je pro 
uchazeče neveřejné! 
 
Adresa zadavatele: 
Město Horaž ďovice  
Mírové nám ěstí 1       
341 01 Horažďovice  
 
Za řádné a včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě 
nebudou zadavatelem do soutěže přijaty. 
 
 
12.   Další podmínky výb ěrového řízení  
   
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

• odmítnout všechny nabídky 
• neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• změnit, případně zrušit tuto soutěž 
• nevracet podané nabídky 
• nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži 
• jednat o obsahu návrhu smlouvy 
• zveřejnit informace uvedené v nabídkách na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
• zveřejnit  výběrové řízení na webové stránce  

 
Zadavatel nep řipouští variantní řešení.  
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do deseti dnů od rozhodnutí rady města.  
 
V Horažďovice  dne 23. 4.  2009 
 
                                                        
 
 

                                 Mgr. Jindřiška Antropiusová 
                                                                                          starostka města   
 
 
Příloha:  
Technická specifikace  
Krycí list  
 



CZP

Příloha č.1

Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota 
parametruMultifunk ční zařízení

Typ tiskárny:
Laserová barevná A3/A4

Paměť:
Paměť RAM alespoň: 128MB

Rozlišení tiskárny:
Rozlišení alespoň: 600 x 600 dpi

Rychlost tisku:
Černobíle alespoň: 8 str. /min.
Barevně alespoň: 4 str. /min.

Tiskový jazyk:
GDI nebo PostScript nebo PCL

Typ skeneru:
Plochý s ADF podavač 
Rozhraní skeneru TWAIN

Optické rozlišení 
minimálně 600 x 600 dpi
barevný 24 bitů

Rozlišení kopírky:
minimálně 600 x 600 dpi

Zatížení:
minimálně 1000 stran za 

Rozhraní:
USB 2.0 1
LAN RJ-45 1
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Krycí list nabídky  
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §  6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

„Rozší ření pracovišt ě Czech Point - dodávka výpo četní techniky “   
 
I. Zadavatel  
Město Horaž ďovice, Mírové nám ěstí 1, 341 01 Horaž ďovice, I Č 00255513  
Zastoupené: Mgr. Jindřiškou Antropiusovou – starostkou města  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavel Viták, informatik,  tel. 376 547 528 
 
II. Uchazeč 

Název/obchodní firma:  

IČ :  

DIČ:  

Sídlo/místo podnikání uchazeče:  

Adresa pro doručování:  

Statutární orgán uchazeče:  

Osoba oprávněná jednat :  

Telefon/fax:  

 E-mail:  

Bankovní spojení:  

 
III. Nabídková cena  v K č 

 

Termín dodání  

Záruční doba  

 
IV. Osoba oprávn ěná jednat jménem uchaze če 
Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek uvedených ve 
výzvě k podání nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení 
a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke 
kompletní realizaci.  
 
V ………….………… dne ……………. 
 
 
      Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Počítač    

Monitor obsluhy     

Monitor klienta     
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Výzva k podání nabídky 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §  6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění 

 
 

„Rozší ření pracovišt ě Czech Point“ na dodávku výpo četní techniky  
 
1.   Zadavatel 
 
Město Horaž ďovice, Mírové nám ěstí 1, 341 01 Horaž ďovice, I Č 00255513  
Zastoupené: Mgr. Jindřiškou Antropiusovou – starostkou města  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavel Viták, informatik,  tel. 376 547 528 
 
2.  Vymezení pln ění předmětu výb ěrového řízení 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka upgrade Czech point dle technické specifikace  
vydané Ministerstvem vnitra  ČR k  dotačnímu titulu uvedené v příloze č. 1, jedná se o 
minimální technické požadavky. Podmínkou je, že se nesmí jednat o investici, tedy žádné 
z poptávaných zařízení nemůže překročit hranici 40 000 Kč včetně DPH.  

3.   Místo pln ění 
 
Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 
4.   Doba pln ění zakázky 
 
Termín dodání do místa plnění:  do 31. května 2009 
 
5.   Doklady, jimiž uchaze č prokazuje spln ění kvalifika čních kritérií 
 
Kvalifikační předpoklady prokáže pouze vybraný vítězný uchazeč a to doložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem v kopii   
 
6.   Kritéria pro hodnocení ve řejné zakázky 
 
Nabídky budou hodnoceny podle kriteria  -  nejnižší nabídková cena   
 
7.   Požadavek na zpracování nabídkové ceny  

 
Nabídková cena díla bude cenou nejvýše p řípustnou  a bude uvedena v Kč v členění bez 
DPH, samostatně DPH a vč. DPH.  
 
9.   Pokyny pro zpracování nabídky 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém 
jazyce. Nabídka bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní 
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná cena, termín dodání, záruční 
doba, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 
 
10.   Podepsaný návrh kupní smlouvy – smluvní podmí nky 
 
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. Smlouva 
bude po obsahové stránce odpovídat vyhlášeným podmínkám soutěže a obsahu nabídky 
uchazeče.  V návrhu  kupní smlouvy budou uvedeny záruční a  servisní podmínky. 
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11.   Místo a zadávací lh ůta pro podání nabídky 
 
Nabídka uchazeče musí být podána v tištěné podobě v uzavřené obálce, řádně zajištěné proti 
samovolnému otevření a označené zřetelně „VÝB ĚROVÉ ŘÍZENÍ – Rozšíření 
pracovišt ě Czech Point – výpo četní technika  – neotevírat“   do podatelny 
na adrese zadavatele nejpozději do 9,00 hod. dne 7. 5. 2009.  Otevírání obálek je pro 
uchazeče neveřejné! 
 
Adresa zadavatele: 
Město Horaž ďovice  
Mírové nám ěstí 1       
341 01 Horažďovice  
 
Za řádné a včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě 
nebudou zadavatelem do soutěže přijaty. 
 
 
12.   Další podmínky výb ěrového řízení  
   
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

• odmítnout všechny nabídky 
• neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• změnit, případně zrušit tuto soutěž 
• nevracet podané nabídky 
• nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži 
• jednat o obsahu návrhu smlouvy 
• zveřejnit informace uvedené v nabídkách na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
• zveřejnit  výběrové řízení na webové stránce  

 
Zadavatel nep řipouští variantní řešení.  
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do deseti dnů od rozhodnutí rady města.  
 
V Horažďovice  dne 23. 4.  2009 
 
 
                                                         
 
 

                                 Mgr. Jindřiška Antropiusová 
                                                                                          starostka města   
 
 
Příloha:  
Technická specifikace  
Krycí list  
 
 
 
 
 



CZP

Příloha č. 1

Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota 
parametru

Počítač
Procesor:

Počet jader alespoň: 2
Frekvence alespoň: 2GHz

Operační paměť:
Velikost RAM alespoň: 2 GB

Grafická karta:
Integrovaná grafická karta nebo přídavná 2
Minimální rozlišení grafického výstupu: 1280 x 1024 

Pevný disk:
velikost pevného disku alespoň: 160GB
rozhraní pevného disku: serial ATA II 

Optická mechanika:
Interní mechanika: DVD±RW

Audio:
zvuková karta: interní

Komunikace:
Integrovaná síťová karta alespoň: 100 Mb/sec, 

Rozšiřující sloty:
PCI Express alespoň: 2
PCI alespoň: 2

Rozšiřující pozice:
3,5" externí alespoň: 1
5,25" externí alespoň: 1
3,5" interní alespoň: 2

Vstupy a výstupy:
VGA nebo DVI 2
USB 2.0 6, alespoň 2 
RJ-45 1

Operační systém:
Microsoft Windows Vista Business česká verze

Skříň:
skříň Mini Tower, 
zdroj alespoň: 250W

Klávesnice:
Klávesnice USB 1

Myš:
Myš USB 1

Monitor obsluhy
Velikost:

Úhlopříčka alespoň: 19 palců
Rozlišení alespoň: 1280 x 1024 

Kontrast, jas:
Kontrast alespoň: 2000:1
Jas: 300 cd/m2

Doba odezvy:
Odezva max: 8 ms

Barevnost:
Počet barev min: 16,7 milionu

Úhly pohledu:
Horizontální minimálně: 160°
Vertikální minimálně: 150°

Reproduktory:
Reproduktory minimálně: 2 x 1 W

Vstupy:
15-pinů VGA D-Sub, minimální počet 1
DVI-D 0
Audio PC vstup 0

Stránka 1
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Výstupy:
Stereo audio (3,5 mm konektor) výstup 0
USB 2.0 nejméně: 0

Osvědčení a TCO  03  

Monitor klienta
Velikost:

Úhlopříčka alespoň: 19 palců
Rozlišení alespoň: 1280 x 1024 

Zvláštní funkce:
Pivot (otočný na 

Kontrast, jas:
Kontrast alespoň: 2000:1
Jas: 300 cd/m2

Doba odezvy:
Odezva max: 8 ms

Barevnost:
Počet barev min: 16,7 milionu

Úhly pohledu:
Horizontální minimálně: 160°
Vertikální minimálně: 150°

Reproduktory:
Reproduktory minimálně: 2 x 1 W

Vstupy:
15-pinů VGA D-Sub, minimální počet 1
DVI-D 1
Audio PC vstup 0

Výstupy:
Stereo audio (3,5 mm konektor) výstup 1
USB 2.0 nejméně: 2
(nebo dostatečně dlouhé kabely od PC)

Osvědčení a TCO  03  
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