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Výzva k podání nabídek 
 

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

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 
Název projektu: Zvyšování kompetencí studentů technických oborů 

prostřednictvím modulární inovace studijních programů 
Název zakázky: Dodávka dataprojektorů, interaktivních tabulí, digitální 

videokamery s příslušenstvím a SW pro střih videí pro 
zajištění klíčových aktivit projektu 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Předmětem zakázky je realizace dodávky dataprojektorů, 
interaktivních tabulí, digitální videokamery 
s příslušenstvím a SW pro střih videí pro zajištění 
klíčových aktivit projektu . 

Datum vyhlášení zakázky: 1. 4. 2011 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Sídlo zadavatele: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

prof. Ing. Radim Farana, CSc., děkan FS 
tel.: 597 321 247 
e-mail: radim.farana@vsb.cz  

IČ zadavatele: 61989100 
DIČ zadavatele: CZ61989100 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 
tel.: 597 324 252 
e-mail: ivana.sajdlerova@vsb.cz 

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

Termín pro zveřejnění výzvy: 1. 4. 2011 
Počátek lhůty pro podávání nabídek: 1. 4. 2011 
Konec lhůty pro podávání nabídek: 22. 4. 2011 do 13.00 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka malého rozsahu – 4 ks 
dataprojektorů, 4 ks interaktivních tabulí, 1 ks digitální 
videokamery s příslušenstvím a 1 ks SW pro střih videí pro 
zajištění klíčových aktivit projektu pro zajištění klíčových 
aktivit projektu. 
Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl v souladu se 
specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci. Ta tvoří 
nedílnou součást této výzvy. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

260.166,60 Kč bez DPH (312.200,- Kč s DPH) 

Typ zakázky3 Jedná se o zakázku malého rozsahu. 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
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Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Zahájení plnění veřejné zakázky: do 10 dnů od podepsání 
smlouvy. 
Místo plnění veřejné zakázky: Ostrava, VŠB-TUO  
Ukončení plnění: 10. den od podepsání smlouvy (přesné 
datum bude specifikováno ve smlouvě) 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené 
obálce na adresu: 
 
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava 
Fakulta strojní, Katedra Mechanické technologie - 345 
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 
17. listopadu 15/2172 
Ostrava-Poruba, 708 33 
 
Osobní doručení nabídky je možné kdykoliv během lhůty 
pro podávání nabídek na stejné adrese, ale pouze po 
předchozí telefonické dohodě na tel. číslo 597 324 252. 
 
Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli odeslání. 
 
Na zapečetěné obálce bude uvedena adresa, na kterou by 
bylo případně možné zaslat vyrozumění, že nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, evidenční 
číslo zadávacího řízení: Dodávka dataprojektorů, 
interaktivních tabulí, digitální videokamery 
s příslušenstvím a SW pro střih videí pro zajištění 
klíčových aktivit projektu-07/2011. Současně bude 
obálka opatřená nápisem: 
 
,,NEOTVÍRAT – Výb ěrové řízení – Dodávka 
dataprojektorů, interaktivních tabulí, digitální 
videokamery s příslušenstvím a SW pro střih videí pro 
zajištění klíčových aktivit projektu-07/2011“. 
 

Hodnotící kritéria : Základním kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

Dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti  
a jejich váhy: 

1. Výkonnost a kvalita nabízeného technického řešení 
50%. 

2. Nabídková cena 50%. 

Způsob hodnocení: 

                                                                                                                                                         
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích 
hodnotících kritérií a jejich vah. Hodnotící komise bude 
nabídky hodnotit dle výše uvedených dílčích kritérií 
podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím 
bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena 
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Kritérium č. 1 

Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně (Výkonnost  
a kvalita nabízeného technického řešení), sestaví 
hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější 
k nejméně vhodné za použití bodovací stupnice od  
1 do 100 u každého níže uvedeného parametru.  
 
U dílčího kritéria se budou hodnotit kritéria výkonnosti 
a kvality nabízeného technického řešení dle těchto 
následujících technických parametrů (viz také podrobná 
specifikace v příloze č. 1): 
 

Specifikace dataprojektoru: 
Rozlišení: 1920 x 1080 px (1080p) 
Světelný tok: 2000 lm 
Kontrast: min. 2000:1 
Ve ikost obrazu: 0.94 - 7.62 m 
Projekční vzdálenost: 1,5 - 3 m 
Počet barev: 1,07 billionů 
Poměr stran: 16:9, volitelně 4:3 
Zoom: manualní 
Video kompatibilita: NTSC (3.58/4.43), PAL 
(B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), 
HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 5 6p), SDTV 
(480i, 576i) 
Typ lampy: 230 W P-VIP lampa 
Životnost lampy: min. 2500/4000 hod. 
(standard/ECO režim) 
Analogový video vstup: D-Sub 15-pin 
HDMI vstup: HDMI 
Podpora HDCP: ano 
Video vstup: RCA (Y/Pb/Pr) 
Video vstup: RCA 
S-Video vstup: Mini Di  4-pin 
Audio vstup: Jack 3.5 mm stereo 
Další: AC napájecí kabel 10m, RS232 kabel 10m, 
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dálkové ovládání, držák projektoru na strop s 
teleskopickou tyčí 

 
 

Specifikace interaktivní tabule: 
Poměr stran: 16:9 
Uhlopříčka aktivní plochy: min. 95“ (241,3cm) 
Další: min. 2 tenká dobíjecí pera, napájecí 
jednotka, ovládací software, odborná montáž 

 
 

Specifikace digitální videokamery s 
příslušenstvím: 
Obrazový senzor - typ: 3x MOS 
Obrazový senzor - velikost: 3x 1/4.1" 
Celkový počet pixelů: 3x 3.05 Mpx 
Efektivní pixely - video: 3x 2.53 Mpx (16:9) 
Efektivní pixely - fotografie: 3x 2.63 Mpx (3:2) 
Pevný disk: min. 240 GB 
Ohnisková vzdálenost: 3.45 - 41.4 mm 
Optický zoom: 12x 
Digitální zoom: 30x / 700x 
Světelnost objektivu: f/1.5 -2.8 
Stabilizátor obrazu: o tický (POWER O.I.S.) 
Hledáček: 0.27" EVF, 123200 px 
Displej: min. 3.0" širokoúhlý barevný (16:9) 
Rozlišení: 230400 px 
Formát videa: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD 
Standard Compliant) 
Rozlišení videa: HA/HG: 1920 x 1080/50i, HX: 
1920 x 1080/50i, HE: 1440 x 1 80/50i 
Datový tok: HA 17 Mbps/VBR, HG 13 
Mbps/VBR, HX 9 Mbps/VBR, HE 5 Mbps/VBR 
Mikrofon: ano 
Video výstup: ano 
USB výstup: ano 
HDMI výstup: ano 
Další: akumulátor, AC síťový adaptér, napájecí 
kabel, kabel USB, AV multi kabel, dálkový 
ovladač, software, brašna 
Příslušenství: nástavec na objektiv s UV filtrem, 
stativ 

 
Specifikace SW pro střih videí: 
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Kompatibilita: 64-bit podpora, win7 
Formáty pro import: AA3, AAF, AIF, ASF, AU, 
AVI, BMP, BWF, CDA, DIG, DLX, DPX, DV, 
EXR, FLAC, GIF, HDP, IVC, JPEG, M2T, M2TS, 
MOV, MP3, MP4, M4A, MPEG-1 a MPEG-2 
video, OGG, OMA, PCA, PNG, PSD, QT, R3D, 
SFA, SND, SWF2, TIFF, TGA, VOX, W64, 
WAV, WDP, WMA, WMV 
Možnosti nahrávání: nahrávání z analogových 
zařízení - SVHS, VHS-C, SVHS-C nebo VCR 
(NTSC/PAL/SECAM) 
Podpora g afických karet s GPU: ano 
Archivace videa: přímo na DVD bez nutnosti 
uložení na disk 
Obsahující možnosti: editace a podpora práce 
s digitální fotografií; tvorba vektorové grafiky; 
pohyblivá grafika a efekty; nástroj pro vytváření 
interaktivních návrhů bez nutnosti psaní kódu; 
vytváření interaktivního obsahu a virtuálních 
prvků, které budou konzistentně prezentovány na 
osobních počítačích; editace a podpora práce 
s digitální fotografií; tvorba vektorové grafiky 
Licence: edu 
Zákaznická podpora: možnost upgrade na novou 
verzi výhodou 
Další: český jazyk a česká příručka výhodou 

 
 
Pro účely hodnocení nabídek v rámci tohoto kritéria 
přiřadí komise nejvýhodnější nabídce ve sledovaném 
parametru a typu zařízení 100 bodů a ostatním 
nabídkám přiřadí takové bodové hodnocení, které 
vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu 
k nejvýhodnější nabídce. 

Hodnocení výkonnosti a kvality nabídky daného 
zařízení je součet bodů hodnocených technických 
parametrů. 

V případě, že nebude splněn byť jediný technický 
parametr minimální konfigurace, bude nabídka 
uchazeče v dané položce v kritériu Výkonnost  
a technická úroveň hodnocena nulovým počtem bodů. 

Kritérium č. 2: 
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Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše 
nabídkové ceny), získá hodnocená nabídka bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce: 
 
Počet bodů = (nejvhodnější nabídka / hodnocená 
nabídka) x 100. 

Hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK, včetně DPH. 

Celkové hodnocení je součet bodových hodnocení 
dílčích kritérií, která jsou násobena vahou daného 
kritéria. Nejvhodnější nabídka je ta, která získá nejvyšší 
celkový počet bodů. 

 
Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace4: 

Uchazeč je povinen se prokázat splněním základních, 
profesních, ekonomických, finančních a technických 
kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v §53, §54, 
§55, §56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Ke splnění kvalifikačních kritérií předloží uchazeč 
následující: 

1. Základní kvalifika ční předpoklady: 

Čestné prohlášení prokazující základní kvalifikační 
předpoklady uchazeče podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče, kterým uchazeč stvrzuje: 

• že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný 
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, 
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde  
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li  
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem navrhovatele  
či členem statutárního navrhovatele právnická 

                                                 
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí navrhovatel splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

• že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání navrhovatele podle zvláštních právních 
předpisů nebo nedošlo k zahlazení odsouzení  
za spáchání takového trestného činu; jde-li  
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem navrhovatele  
či členem statutárního orgánu navrhovatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost  
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

• že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu; 

• že na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo 
návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro 
nedostatek majetku navrhovatele nebo vůči němu 
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních předpisů; 

• že není v likvidaci; 
• že nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

• že nemá nedoplatek na pojistném a na penále  
na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání  
či bydliště dodavatele; 

• že nemá nedoplatek na pojistném a na penále  
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na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele; 

• že nebyl v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 
předpisů, je-li podle §54 písm. D) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 
jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady: 

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud  
je v ní zapsán. 

• Doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci, resp. doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídající předmětu veřejné zakázky. 

• Doklady k prokázání profesních kvalifikačních 
předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 
90 kalendářních dnů. Možno předložit originál nebo 
ověřenou kopii. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

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

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či 
kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání 
s jednotlivými listy např. pomocí provázku a pečetě nebo 
nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem 
uchazeče. 

V případě, že nebude nabídka úplná nebo uchazeč 
neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů, nebo bude 
nabídka doručena po stanové lhůtě pro podávání nabídek, 
bude nabídka uchazeče vyloučena z dalšího posuzování 
nabídek v rámci výběrového řízení. 
Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce, v jednom 
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originále a dvou kopiích podepsaných statutárním 
zástupcem uchazeče. 
 
 
Do obálky vložte rovněž CD ROM s úplným textem 
nabídky ve formátu MS OFFICE. 
 
Uchazeč jako nedílnou součást nabídky předkládá návrh 
obchodních a platebních podmínek a to ve formě návrhu 
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče. 
 
Návrh smlouvy: 

• Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit 
zadavateli spolu s nabídkou písemný návrh smlouvy 
na předmět veřejné zakázky. 

• Návrh smlouvy musí být podepsán osobu oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. 

• Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem 
omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené 
v této výzvě či zadávací dokumentaci; v opačném 
případě není nabídka uchazeče úplná. 

• Uchazeč o veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy 
akceptovat vedle požadavku zadavatele v této zadávací 
dokumentaci rovněž ustanovení zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, obchodního zákoníku a dalších právních 
předpisů, které se vztahují k plnění této zakázky.  

 
• Požadavky na strukturu smlouvy mezi zadavatelem a 

uchazečem: 
o předmět smlouvy,  
o základní práva a povinnosti stran, 
o doba a místo plnění, 
o cena plnění 
o obchodní podmínky 
o ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, 

mlčenlivosti, povinnosti uchovávat doklady 
související se zakázkou a umožnit přístup k nim)  

o smluvní pokuta, 
o trvání smlouvy 
o závěrečné ustanovení. 
 

Obchodní podmínky: 

o Služba bude objednána na základě písemných 
objednávek. 
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o Zadavatel má právo objednat pouze služby 
v aktuálně potřebném rozsahu. 

o Faktura bude obsahovat vyúčtování odebraných 
služeb.  

o Smlouva musí respektovat veškeré podmínky 
uvedené v příloze č. 3 Podrobná specifikace 
předmětu veřejné zakázky. 
 

Platební podmínky: 

o Dodavatel vyhotoví fakturu se splatností 
minimálně 30 dní. Faktura bude uhrazena 
bankovním převodem na účet dodavatele. 

Variantní řešení se nepřipouští. 

Jakékoli nedodržení těchto pravidel bude mít za následek 
vyřazení nabídky. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným  
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení: 

1. Pokud s ním bude před a během zadávací lhůty 
zahájeno insolvenční či vyrovnávací řízení. 

2. Pokud jeho nabídka nerespektuje požadovanou lhůtu 
dodání dle přílohy č. 1 této Výzvy. 

3. Pokud jeho nabídka bude obsahovat variantní řešení. 
4. Pokud uchazeč neprokáže některý z kvalifikačních 

předpokladů.  
5. Pokud jeho nabídka nebude obsahovat všechny 

zadavatelem požadované náležitosti, zejména 
pečlivě vyplněné všechny přílohy k této výzvě, 
opatřené datem, razítkem a podpisem osoby 
oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. Odmítnout všechny předložené nabídky. 
2. Zrušit výběrové řízení bez udání důvodu v souladu s 

§ 84, odst. 4 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zadavatel postupuje v souladu s Metodikou pro 
výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných 
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z Operačního programu pro konkurenceschopnost 
(OPVK MŠMT) a podle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Nevracet podané nabídky. 
5. Vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům 

uvedeným v zadávacích podmínkách. 
6. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězem 

výběrového řízení o konečném znění smlouvy o dílo. 
7. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny 

realizace v návaznosti na harmonogram plnění 
projektu.  

8. Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná 
odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 
vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. 

9. Zakázku přidělit uchazeči, jehož nabídka bude podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. 

10. Případně předložit doplnění návrhu smlouvy. 
 

Seznam příloh Výzvy k podání nabídky: 

Příloha č.1 Zadávací dokumentace a podrobná specifikace 
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
dataprojektorů, interaktivních tabulí, digitální 
videokamery s příslušenstvím a SW pro střih videí pro 
zajištění klíčových aktivit projektu “.   

*nepovinný údaj 
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 
Jméno: Ivana 
Příjmení: Šajdlerová 
E-mail: ivana.sajdlerova@vsb.cz, marketa.gregusova@vsb.cz 
Telefon: 597 324 252, 597 325 250 

 
 
 
V Ostravě dne                                                                              ……………………………….. 
                                                                                                        Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 
                                                                                                              Manažerka projektu 


