
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené 
Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha –Malá Strana  

 

OTEVŘENÁ VÝZVA 

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  

K PODÁNÍ NABÍDKY 

„Dodávka PC a specifického softwaru pro materiální zabezpečení výuky odborných a 
všeobecně vzdělávacích předmětů Konzervatoře Jana Deyla  

a SŠ pro zrakově postižené“ 
 

I. Identifikační údaje zadavatele a kontaktní osoby  

Název zadavatele:  Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené 

Sídlo zadavatele: Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana   

IČO: 61 387 339 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy 

Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Pavel Kloub, zástupce ředitelky,  

e-mail: Pavel.Kloub@kjd.cz; 257 286 472 (463, 462)  

Webové stránky zadavatele: www.kjd.cz 

 
II. Lhůta, místo a způsob podání nabídky, formální požadavky na formu nabídky. 
Nabídka musí být doručena do 30. 6. 2014 na email kontaktní osoby zadavatele. 
Nabídka bude zaslána 1x v elektronické podobě na e-mail: pavel.kloub@kjd.cz 
 
 
III. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku, Veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky, služby od 750 000,- Kč do 2 000 000,- Kč bez DPH. 
Hlavním předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů a hudebního softwaru 
vhodného pro práci zrakově postižených studentů.  

 
IV. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, realizace zakázky do 1. 9. 2014, zkušenost 
s PC technologiemi pro zrakově postižené, zadavatel dá přednost cenově nejnižší nabídce, 
která bude splňovat kritéria nabídky. 
 
 
V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče  
Dle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách se splnění kvalifikačních 
předpokladů ve veřejné zakázce malého rozsahu prokazuje předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem 



splňuje. Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, před jejím 
uzavřením předložil prosté kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních 
předpokladů, a to:  

• aktuální výpis z obchodního rejstříku,  
• čestné prohlášení o insolvenci,  
• čestné prohlášení o kvalifikačních předpokladech. 
  
VI. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH  
Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 850.000,- Kč bez DPH. 
 

VII. Místo plnění  
Konzervatoř Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana, budova 
zadavatele. 
 
VIII. Doba trvání a realizace zakázky  
1. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu Rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem.  
2. Časový harmonogram plnění veřejné zakázky bude vždy plánován mezi vybraným 
dodavatelem a zadavatelem dle potřeb zadavatele. 
 
IX. Obchodní a platební podmínky  
Viz Rámcová smlouva s vítězným uchazečem.  
 
X. Oprávnění zadavatele  
1. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné 
zakázky.  
2. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se zákonem zrušit zadávací řízení, nejpozději však 
do uzavření smlouvy.  
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.  
4. V souladu s § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách si zadavatel 
vyhrazuje, že uveřejní oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky do 6 
pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení pouze 
na www stránky, dodavatelům nebude doručováno. V takovém případě se oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení považuje za doručené všem dotčeným 
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na webových stránkách školy. 

XI. Poskytnutí zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentace nabídky bude umístěna jako příloha otevřené výzvy na webových 
stránkách školy, na adrese:  
http://www.kjd.cz/index.php?pg=verejne-zakazky-a-volna-mista 
 
XII. Závěrečná ustanovení 
Touto výzvou zadavatel zahajuje výběrové řízení. Nabídku mohou podat nejen všichni 
vyzvaní dodavatelé, ale i nevyzvaný dodavatel.  
 

Příloha: Zadávací dokumentace  – specifikace typu PC a hudebního softwaru. 

V Praze dne 24. 6. 2014 

http://www.kjd.cz/index.php?pg=verejne-zakazky-a-volna-mista


Příloha: Zadávací dokumentace 
 
 
Vedení Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené, Maltézské nám. 14, 
118 44 Praha 1, vypisuje ke dni 24. 6. 2014 výběrové řízení na dodávku souboru věcí HW a 
SW dle dále uvedené dokumentace. Výběrové řízení se uzavírá dnem 2. 7. 2014 do 17:00 
hodin. 
  
 
 

HARDWARE: 
  
HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC 
23" 1920x1080 LED, Non-Touch, Tilt & rotate 
Intel QuadCore i5 4570S 2.9GHz, 4GB DDR3-1600, 
Intel HD P4600 grafika, sekundární DisplayPort 
120 GB SSD Disk, DVD-RW, vestavěné reproduktory, 
USB klávesnice + myš, Windows 7 Enterprise 64-bit 
Záruka 36 měsíců 
Celkem 22 kusů 
  

SOFTWARE: 
  
Capella 7, Capella Scan 8 
Upgrade 10 licencí hudebního software Capella z verze 2008 na verzi 7 
Upgrade 2 licencí software Capella Scan z verze 6 na verzi 8 
1 USB Plochý scanner 2400 x 2400 dpi pro Capella Scan 
  
  
Lime 9 
Zakoupení 10 licencí hudebního software Lime 9 
  
Sibelius 7.5 
Upgrade 1 licence hudebního software Sibelus 3.11 na verzi 7.5 
  
Microsoft Windows Software Assurance 
Obnovení SA pro 35 školních licencí MS Windows na 2 roky 
  
Zarafa Professional 7 
Obnovení školní licence pro 220 mailových účtů na 1 rok 
  
Altap Salamander 
Zakoupení školní licence Salamander File Manager pro všechny uživatele školy 
  
SSL Certifikát 
Zakoupení SSL certifikátu pro zabezpečení školních stránek www.kjd.cz na 3 roky. 
 
 


