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Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 
vyhlašuje  

výb�rové �ízení na dodávku výpo�etní techniky v rámci realizace 
projektu „Inovace studijních program� strojních obor� jako odezva na 

kvalitativní požadavky pr�myslu“ 
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1. Identifikace zadavatele: 
 
Název:     Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Sídlo / místo pln�ní:   17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, PS� 708 33 
I�:     61989100 
DI�:     CZ61989100 
 
Zastoupená: prof. Ing. Petrem Horylem, CSc., d�kanem Fakulty 

strojní 
 
Kontaktní osoba:   doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 
     Tel.: 597 324 386 
     E-mail: sylva.drabkova@vsb.cz 
 
 

2. Identifikace opera�ního programu a výzvy 
 
�íslo opera�ního programu:  CZ.04.1.03 
Název opera�ního programu:  Opera�ní program Rozvoj lidských zdroj� 
�íslo priority:    3.3 
Název priority:   Rozvoj celoživotního u�ení 
�íslo opat�ení:   3.3.2 
Název opat�ení:   Podpora terciárního vzd�lávání, výzkumu a vývoje 
�íslo programu podpory:  15.A 
Název programu podpory:  Zkvalit�ování vzd�lávání na vysokých školách 
�íslo výzvy:    3 
Název grantového schématu:  Podpora terciárního vzd�lávání, výzkumu a vývoje 
Oblast zásahu: Rozvoj vzd�lávání a odborné p�ípravy, která není 

zam��ená na konkrétní sektor 
 
 

3. Identifikace projektu 
 
Název projektu: Inovace studijních program� strojních obor� jako odezva 

na kvalitativní požadavky pr�myslu 
 
�íslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414 
 
 
Datum zahájení projektu: 14. 12. 2006 
Datum ukon�ení projektu: 30. 06. 2008 
 
Stru�ný popis projektu: Tento projekt si klade za cíl inovovat vzd�lávací 

programy student� Fakulty strojní takovým zp�sobem, 
aby jejich odborné znalosti odpovídaly moderním trend� 
a zárove� spl�ovaly velmi náro�né požadavky budoucích 
zam�stnavatel�. 
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4. Vymezení p�edm�tu zakázky 
 
P�edm�tem zakázky je nákup výpo�etní techniky, která bude sloužit pro realizaci projektu. 
 
 
Bližší specifikace výpo�etní techniky: 
 
 

Název za�ízení Po�et kus� Cena celkem v�etn� DPH 

Notebook 3 Ks  

Dataprojektor 1 Ks  

Multifunk�ní za�ízení (tiskárna, scanner, 
kopírka) 2 Ks  

Digitální videokamera 1 Ks  

Flash Disk 3 Ks  

Opera�ní systém WINDOWS + MS 
OFFICE 1 Ks  

 196 600 K� 

 
 

Specifikace - Notebook 

Procesor Intel Core 2 Duo T5500 

Pam�� 512MB DDRII 667MHz 

Pevný disk min. 80GB 

DVD DVD+/- RW DL Super 

LCD 15 XGA 

Grafika 128 MB 

Sí�ová karta LAN, WLAN 

Modem 56Kbps 

Opera�ní Systém Windows XP PRO 

Další BlueTooth, Integrated TPM Module 
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Specifikace -Dataprojektor 

Rozlišení SXGA (1280x1024) 

Kontrast 2000:1 

Svitivost 2400 Ansi 

 
 
 

Specifikace -Multifunk�ní za�ízení (tiskárna, scanner, kopírka) 

Formát  A4 

Funkce tiskárna, scanner, kopírka 

P�ipojení  USB 2.0, RJ-45 
 
 
 

Specifikace -Digitální videokamera 

Typ záznamu DVD, MPEG2  

Objektiv zoom 10x (digitální 80x), Carl Zeiss,  

Zvuk 5.1ch Dolby Digital zvuk 

 
 
 

Specifikace -Flash Disk 

Kapacita  2GB 
 
 
 

Specifikace -OP Windows, MS Office 

OP Windows Vista Home 

MS Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint 

 
 
 

� Nabídka musí obsahovat p�esnou identifikaci nabízeného za�ízení, v�etn� popisu 
základních komponent� a p�esný popis parametr�. 

� Rovn�ž musí obsahovat zp�sob zajišt�ní záru�ního a pozáru�ního servisu. 
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5. Formální požadavky a další zadávací podmínky 
 

� Nabídka musí být vyhotovena v �eském jazyce, v jednom originále a dvou kopiích 
podepsaných statutárním zástupcem uchaze�e.  

� Cena musí být uvedena v K� pro jednotlivé položky zadání, s �len�ním cena bez 
DPH, DPH a celková cena v�etn� DPH.  

� Cena za�ízení nesmí p�esáhnout 40 000 K� v�etn� DPH za kus. 
� Nabídky musí být formulovány tak, aby byly jednozna�né a srozumitelné, nep�ipouští 

se variantní �ešení. Opak m�že vést k vy�azení nabídky. 
� Uchaze� k nabídce p�iloží: prohlášení o délce p�sobení na trhu, stru�ný profil 

spole�nosti a �estné prohlášení podepsané statutárním zástupcem (v souladu 
s Obchodním rejst�íkem) nebo majitelem firmy o tom, že neprob�hlo nebo neprobíhá 
žádné konkurzní �ízení ani exekuce na majetek spole�nosti, nebo není podán návrh na 
za�átek takového �ízení, a firma, která p�edkládá nabídku není v likvidaci, p�ípadn� 
nehodlá uzav�ít své zastoupení v �eské republice. 

� Dodate�né informace týkající se zadávacích podmínek budou na požádání sd�leny 
uchaze�i telefonicky, faxem, na e-mail nebo písemnou formou, nejpozd�ji však 4 dny 
(v�etn�) p�ed ukon�ením termínu pro doru�ení nabídky. 

� Nabídky musejí být doru�eny na adresu zadavatele nejpozd�ji v den a hodinu 
uvedenou v zadávací dokumentaci, na nabídky doru�ené po tomto termínu nebude 
brán z�etel a budou automaticky vy�azeny. 

� Uchaze�i jsou vázáni svými nabídkami po dobu pr�b�hu výb�rového �ízení. Ve 
výjime�ném p�ípad� si zadavatel vyhrazuje právo požádat uchaze�e o rozší�ení období 
platnosti nabídky o maximáln� 30 dn�. 

� Nabídky musí být podány v zape�et�né obálce, na které musí být uvedeny následující 
údaje: 

1. adresa pro podání nabídek uvedená v zadávací dokumentaci; 
2. eviden�ní �íslo zadávacího �ízení: ESF 0414; 
3. v�ta: „Neotevírat p�ed termínem otevírání nabídek“; 
4. identifikace uchaze�e. 

Do obálky vložte rovn�ž CD ROM s úplným textem nabídky ve formátu MS OFFICE. 
� Jakékoli nedodržení t�chto pravidel bude mít za následek vy�azení nabídky. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací �ízení bez udání d�vod� �i zm�nit 

podmínky zadávacího �ízení. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat vít�zný návrh,  pokud nebude vyhovovat jeho 

pot�ebám. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o podmínkách dodávky a cen� u vít�zné 

nabídky. 
 

6. Kritéria výb�rového �ízení 
 

� Kritéria výb�rového �ízení jsou stanovena: 
50% celková cena zakázky, 50% parametry za�ízení 

� Maximální cena zakázky je  196 600 K� s DPH.  
 

7. Termín podání nabídek 
Datum a hodina ukon�ení p�ijímání p�ihlášek:   12. 3. 2007   do 12.00 hodin 


