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Sp.zn.: MUBR-S 42£4
OKT
Vyřizuje: Josef Hlavňovský
tel.: 519 311 418, mobil 731 428 215
e-mail: josef.hlavnovsky@breclav.org
Datum: 1.7.2013
ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm.b) směrnice Rady města Břeclavi
č. 1/2013, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
Notebook včetně kancelářského balíku
spočívající v dodání 3 ks notebooků včetně kancelářského balíku dle specifikace
v odst.2.
Zakázka je součástí projektu „Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good
Governance na Městském úřadu Břeclav", reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00040. Tento
projekt přispívá k naplňování principů vládní strategie „Efektivní veřejná správa a
přátelské veřejné služby", zkvalitnění a zefektivnění činnosti MěÚ Břeclav a je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ:00283061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr.Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Josef Hlavňovský pověřen vedením OKT
Telefon: 519 311 418, fax: 519 372 334
Email: josef.hlavnovsky@breclav.eu
2. Předmět soutěže
Notebook včetně kancelářského balíku
3 ks
Minimální požadavky:
OS:Windows 8 Pro (64-bit),Kancelářský SW:Office 2008 start,
Procesor:CPU Benchmark min. 3790, L3 Cache 4 MB
LCD Display: 15.0" HD+ LED Display (1600 x 900), Anti-Reflective
váha (kg):max 1.7 Kg,Grafický procesor:Intel® HD Graphics 4000, sdílená RAM
Paměť :min. 8GB DDR3 1600MHz, HDD:min. 256GB Solid-state Drive
Zvuk : HD Audio, repro : Stereo 2 W x 2 , Integrovaná kamera : 1.3 Mpix
Ethernet LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
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WiFi: 802.11 abg/n (up to 300Mbps), Widi Support, Bluetooth: Bluetooth V4.0
VGA conektor: ano, HDMI conektor: Micro HDMI
Externí mikrofon: ano, Interní mikrofon: ano,externí repro / mikrofon: ano
USB port: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Multi Card Slot: 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC)
Klávesnice: podsvicená, Polohovací zařízení: Touch Pad
Standard Baterie : 8 článků , 6200mAh, Výdrž na baterie : min 8 hodin
Záruka : min 4 roky
3. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění a ukončení: do 10 dnů po podpisu smlouvy.
Místo plnění: Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1, písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Výpis z OR, pokud je v něm zapsán, prokázání oprávnění k podnikání.
Reference o obdobných zakázkách v posledních 3 letech.
5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude
uvedena: - cena bez DPH, - samostatně vyčíslená DPH, - cena včetně DPH.
6. Obsah nabídek
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh. Nabídka a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
Nabídky budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky.
5. Ostatní.
7. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 15.7.2013 v 9:30 hod
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena
„Výběrové řízení - Notebook včetně kancelářského balíku - NEOTVÍRAT".
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
8. Zadávací podklady
Další upřesňující informace lze získat osobně na Městském úřadu v Břeclavi, oddělení
informatiky a vnitřní správy odboru kanceláře tajemníka, telefonicky na čísle 519 311 418
popř 519 311 419 nebo emailem na adrese iosef.hlavnovsky(a)breclav.eu. "
Hodnoceny budou pouze nabídky splňující minimální technické a záruční parametry
zadání
9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
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Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.
10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná vedoucím odboru kanceláře
tajemníka dne 15.7.2013
Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kriterií, kterými jsou:
1. Celková nabídková cena vč. DPH
100%
Kritérium č.1 - nabídková cena - hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK bez DPH.
Nejvhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena.
11. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených
nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- nevracet podané nabídky.
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