AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
škola hlavního města Prahy

Štěpánská 22, 110 00, Praha 1
tel.: +420 221 421 931, fax :+420 221 421 957

e-mail: agstepanska@agstepanska.cz

http://www.agstepanska.cz

vyhlašuje dle ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
(dále jen „ZVZ“) výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Vybavení učebny výtvarné výchovy AV technikou“
dále jen „zakázka“
Zadavatel
Akademické gymnázium
škola hlavního města Prahy
Štěpánská 22, Praha 1
IČO: 70872503
Telefon: 221421931

Kontaktní osoba: PaedDr. Jaroslav Němec
E-mail: jaroslav.nemec@agstepanska.cz
Tel.: 732558692

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Srp
E-mail: miroslav.srp@agstepanska.cz
Tel.: 737618074

Předmět zakázky
Vybavení učebny výtvarné výchovy Akademického gymnázia AV technikou
•

Dodání veškerého materiálu viz příloha č. 1.

• Instalace, doprava.
Podmínky poptávkového řízení
Uchazeč musí předložit cenovou nabídku do: 9. listopadu 2020.
Nabídková cena musí obsahovat cenu materiálu bez DPH, cenu materiálu s DPH,
cenu prací bez DPH, cenu prací s DPH a celkovou cenu s DPH.
Uchazeči si mohou prohlédnout učebnu výtvarné výchovy č. 402 v budově školy po
předchozí domluvě 2. listopadu 2020 v 10 – 12 hodin.
Termín a podmínky realizace
Termín provedení instalace AV techniky: do 18. prosince 2020.
Maximální rozsah denní pracovní doby: v pracovní dny 14,30 - 18,30 hodin, jinak
pouze po předchozím projednání se zadavatelem.
Poznámka: Termín provedení instalace AV techniky i rozsah pracovní doby se
mohou vzhledem k mimořádné situaci po dohodě se zadavatelem změnit.
Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídky
Způsob hodnocení nabídek
Výše nabídkové ceny (hodnocena bude celková nabídková cena s DPH) - 70 %.
Garance na provedené práce 20%.
Rychlost dodávky 10%.
Požadavky na zpracování nabídky a platební podmínky
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce a doručena v 1 originále.
Nabídky, jejichž obsah nebude odpovídat požadované struktuře nebo které nebudou
splňovat některou z dalších podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci,
budou z poptávkového řízení vyloučeny.
Platební podmínky
Úhrada prací a materiálu bude provedena po zakončení všech prací a převzetí díla
objednatelem. Splatnost faktury je 7 dní.
Místo a čas podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9. listopadu 2020. Za podání nabídky se
považuje její doručení zadavateli, nikoli její odeslání.
Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v 1 vyhotovení
a zaslána poštou nebo předána osobně v kanceláři školy v uzavřené obálce zřetelně
označené nápisem „Poptávkové řízení na vybavení učebny výtvarné výchovy
Akademického gymnázia AV technikou. Neotvírat!“

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do poptávkového
řízení zařazeny.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: Akademické gymnázium,
Štěpánská 22, Praha 1.

Povinný obsah nabídky – prokázání kvalifikace
Kopie příslušeného oprávnění k podnikání v předmětném oboru.
Práva zadavatele a další podmínky
Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat
vůči zadavateli žádné nároky.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky.
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu
poptávkového řízení.
Zadavatel má právo zrušit poptávkové řízení nebo veškeré přijaté nabídky
odmítnout.

V Praze dne 19. října 2020

PaedDr. Milan Štěrba – ředitel školy

Příloha 1
Minimální množství poptávaného materiálu
Materiál
Instalační projektor, LCD-technologie, rozlišení WUXGA (1920x1200), svítivost min.
6000 ANSI 1m, kontrastní poměr 500000 : 1, laserový zdroj světla, HDBaseT rozhraní,
hmotnost max. 10 kg

Teleskopický držák projektoru vhodný pro projektor pol. 1, nastavitelná délka
Elektrické promítací plátno, rozměr aktivní plochy 3080 x 1925 mm (formát 16 : 10
odpovídající projektoru), dálkové ovládání, postranní napínání povrchu
HDMI-přepínač, 5 vstupů, zrcadlený výstup HDMI a HDBaseT
Snímací kamera – vizualizér, snímač 13M pixelů, snímání až A3 (na šířku), výstupní
rozlišení až 3840 x 2160
Přípojné místo do stolu
Sada kabeláže: propojovací kabeláž HDMI mezi zdroji signálu a přepínačem, HDBaseT
mezi přepínačem a projektorem, napájení
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