
ÚMČ Praha Ji
Odbor POPTAVKOVÝ LIST Výtiskč.1

— správy majetku

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle 12 odst. 3 a dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů

„Výpočetní technika pro ZMČ s příslušenstvím“

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

J. Předmět plnění zakázky

7 ks notebooků pro RMČ s minimální konfigurací:

Operační systém:

Windows 7 Pro 64bit CZE, případně Windows 8 Pro 64bit CZE s downgradem

na Windows 7 Pro 64bit CZE

Procesor:

Intel Core i5 „HasweII‘ 2 jádra, min. frekvence bez Turbo boost 1.7 GHz,

TDP do 37W

Operační paměť:

8 GB DDR3 nebo DDR3L, 1600MHz

Chipset:

Intel pro procesory „Haswell“

Pevný disk:

256 SSD GB SATA lil, min. 500MB/s čtení a 400 MB/s zápis, TRIM, 256bit

šifrování dat, záložní oddíl s operačním systémem

Grafická karta:

Intel HD 4400 integrovaná, bez diskrétní grafické karty



Mechanika:

DVD±RW Bx SATA

Audio a Video:

HDA kodek, integrované reproduktory, mikrofon, webkamera

Komunikace:

10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér, Wi-Fi adaptér standardu b/g/n,

Bluetooth 4.0,

integrovaný 3G modem

LCD Panel:

Úhlopříčka 15 — 15,6 palců, rozlišení 1920*1080 bodů, LED podsvícení, matný,

garance O vadných pixelů/sub-pixelů, rozevíratelný display alespoň 140°

Rozhraní:

Klávesnice CZ s numerickým blokem, voděodolná

lx VGA D-sub, lx alespoň jeden z následujících: DP, HDMI (mini)

3 x USB, alespoň lx USB 3.0

lx RJ45

lx Audio výstup

lx integrovaná čtečka karet podpora formátů SD, xD

lx integrovaná Smard Card kontaktní čtečka karet

lx dokovací konektor

Šasi a ergonomie:

Hmotnost do 2.5 Kg

Příslušenství:

lx originální napájecí adaptér, lx externí JTB disk 2.5 palce s rozhraním USB

3.0, lx brašna pro 15,6“, Jx BlueTooth myš, lx dokovací stanice

Záruka:

4 roky na hardware Next Bussíness Day on site
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50 ks notebooků pro ZMČ a vedoucí odborů s minimální konfigurací:

Operační systém:

Windows 7 Pro 64bit CZE, případně Windows 8 Pro 64bit CZE s downgradem

na Windows 7 Pro 64bit CZE

Procesor:

Intel Core i3 „Haswell‘ 2 jádra, min. frekvence bez Turbo boost 1.9 GHz,

TDP do 15W

Operační paměť:

4 GB DDR3 nebo DDR3L, 1600MHz

Chipset:

Intel pro procesory „Haswell“

Pevný disk:

500 GB HD nebo 500GB SSHD SATA III, záložní oddíl s operačním systémem

Grafická karta:

Intel HD 4400 integrovaná, bez diskrétní grafické karty

Mechanika:

DVD±RW 8x SATA

Audio a Video:

HDA kodek, integrované reproduktory, mikrofon, webkamera

Komunikace:

10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér, Wi-fi adaptér standardu b/g/n,

Bluetooth 4.0,

LCD Panel:

Úhlopříčka 15 — 15,6 palců, rozlišení 1366*768 bodů, LED podsvícení, garance

O vadných pixelů/sub-pixelů, rozevíratelný display alespoň 120°

Rozhraní:

Klávesnice CZ s numerickým blokem, voděodolná

lx alespoň jeden z následujících: D-Sub, DP, HDMI (mini)

3 x USB, alespoň lx USB 3.0

lx RJ45

lx Audio výstup
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Šasi a ergonomie:

Hmotnost do 2.5 Kg, alespoň 4-článková baterie

Příslušenství:

Jx originální napájecí adaptér, lx brašna pro 15,6“, lx Flashdísk 8GB USB 2.0,

lx optická myš

Záruka:

3 roky na hardware Next Bussiness Day on site

12 ks tabletů pro ZMČ s minimální konfigurací:

Procesor

Frekvence procesoru [MHz]: J 590

Model procesoru: Intel Atom

Počet jader: 4

Operační systém

Windows $ Pro

Displej

Rozlišení displeje: 1920 x 1200 fWUXGA)

Úhlopříčka displeje [“]: 10,1

Typ displeje: Matný, odolný, TFT IPS

ÚlOŽŠt

Velikosti úložného prostoru (součet) [GB]: 128

Čtečka paměťových karet: Ano

Operační paměť

Velikost operační paměti [GB]: 4

Komunikace

Bluetooth: Ano

LTE: Ano

3G modem: Ano

Webkamera: Ano

GPS: Ano

Wi-Fi standardy: a, b, g, n

Výstupy

USB: Ano
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HDMI: Ano

Audio výstup: Ano

Dokovací konektor: Ano

Rozměry, hmotnost a výdrž na baterie

Předpokládaná doba výdrže (hodiny) ‘až“: 8

Klasifikace: tablet

Příslušenství:

lx ochranné pouzdro (s funkce stojánek), lx přenosná klávesnice

3 roky na hardware Next Bussiness Day on site

Příslušenství:

1xDLP projektor

Projection system DLP®

Resolution Native WUXGA (1,920 x 1,200)

Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WUXGA (1,920 x 1,200)

Aspect ratio 16:10 fNative), 4:3, 16:9

Contrast ratio 10000:1

Brightness 5,000 ANSI Lumens (Standard), 4,000 ANSI Lumens fECO)

Noise level 36 dBA

Input interface 2x Analog RGB /Component Video (D-sub) / lx Composite Video
fRCA) / lx S-Video (Mini DIN) / lx Component (3 RCA) / 2x HDMI (2D-to-3D,
video, audio, HDCP) / lx HDMI (video, audio, HDCP) / 2x PC audio (stereo mini
hack) / 2 USB type A / lx USB mini B

Output ínterface lx Analog RGB fD-sub) / lx PC audio (stereo mini jack)

Control interface lx USB fMini-B) shared with one input interface / lx R5232 (D
sub) / lx wired remote control (mini jack) / lx 12V DC (screen control)

lx brašna / přenosný kufr pro projektor s prostorem pro video kabel

lx 30m D-Sub fHQ VGA), stíněný s ferity pro propojení projektoru a PC

lx laserové prezentační ukazovátko

lx Myš bezdrátová, laserová s technologií Darkfield, kolečko, micro-USB nabíjení i
během používání, Unifying USB nano přijímač

lx externí disk USB3, 2TB, bez externího napájení
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2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění aje nutno ji zpracovat v následujícím
členění:
- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

3. Platební podmínky
- lhůty splatnostifaktur 21 dnů od doručení
- záloha nebude poskytnuta

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

4. Doba plnění—od podpisu smlouvy do prosinec 2014 I leden 2015

5. Návrh na uzavření smlouvy musí splňovat tyto podmínky:

- Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy, který bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče

- ustanovení, že smlouvaje veřejně přístupnou listinou
- údaje identifikující uchazeče ajeho způsobilost k uzavření smlouvy
- Smlouva musí obsahovat tento odstavec:

Zhotovitel se tottto smlouvou zavazuje provést rozsah díla v rozsahu a provedenípodle
zadání zakázky (poptávkového listu zadavatele ze dne 25.11.2014), který bude přílohou Č. 1
této smtottvy.

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

a) nabídková cena 100%

7. Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky,
ajiná ujednání:

• Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53
zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu.

• kopie dokladů prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a)
a b) zákona 137/2006 Sb.

• V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem k plnění veřejné zakázky podle 50 odst. 1 písm. b) zákona 13 7/2006 Sb.
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč v takovém případě doloží

• doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 51, odst.
4 písm. a) zákona 13 7/2006 Sb. subdodavatelem
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• smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z niž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky podle 51, odst. 4 písm. b)
zákona 137/2006 Sb.

• reference o významných zakázkách za poslední 2 roky (obdobného charakteru)

• platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

• Uchazeč, který nedoloží požadované dokumenty uvedené výše, nesplnípožadavky, či nedoloží
nabídku v termínu podání, bude z výběrového řízení vyloučen

8. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 3.12.2014 do podatelny Úřadu městské
části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálkys nabídkou musí být označená výrazem a názvem takto:

NEOTVÍRAT
„ZAKÁZKA,,

„Výpočetní technika pro ZMČ s příslušenstvím“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 4.12.2014, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Ing. Kvido B o u b I Í k, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění zakázky, sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí
domluvě na tel.: 267 902 237 s panem Martinem Zíkou, Vedoucím oddělení informatiky MČ
Praha 11

12. Práva zadavatele

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky do podpisu smlouvy.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně
pro všechny zájemce jen před uplynutím lhůty.
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13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy
majetku Úřadu městské části Praha 11.

26-ii- 2O1/
VPraze dne 2014

Za zadavatele

t(caJ
In Simona Klimakovská

tajemnice ÚMČ

/
‚

.L.
Ing. Jiří ŠtyYer

starosta MČ
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tajemnice ÚMČ

Ing. Jiří Štyler
starosta MČ


