
ZADÁvACÍ PODMÍNKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání projektoru a projekčního plátna.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. vypisuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona číslo
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění veřejnou zakázku malého rozsahu na:

dodávku 1 ks projektoru a 1 ks projekčního plátna

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADA VATELE

Jméno zadavatele:
Zastoupený:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen VFO)
Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti
Výstaviště FIora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, 771 11, Olomouc
25848526
CZ25848526
585726 111
585413370
podatelna@f1ora-ol.cz
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, Č.Ú. 534 811/0100
Ing. Jiří Svačinka, tel.:585 726203,603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@f1ora-ol.cz
Miroslav Dopita, tel.:585 726204, 737 824646, e-mail: dopita.miroslavéňflora-ol.cz

2. PODMÍNKY zAKÁZKY

Zakázka je vyhlášena na základě "Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Výstaviště
Flora Olomouc, a.s." v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění.

3. PŘEDMĚT zAKÁZKY

Dodávka 1 ks projektoru a 1 ks projekčního plátna.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Charakteristika projektoru:

1 ks projektoru
technologie DLP
minimální rozlišení 1024 x 768 px
minimální světelnost 2 500 lm
minimální kontrast 15 000 : 1
minimální výbava a funkce - 3D Ready, reproduktory, ECO režim, dálkové ovládání
rozhraní - minimálně D-SUB, USB 2.0, HDMI, kompozitní, audio jack vstup, audio jack výstup
maximální spotřeba el. energie 300 W
maximální hlučnost 35 dB
minimální životnost lampy 4 000 hod.
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Charakteristika projekčního plátna:

1 ks elektrického projekčního plátna pro zadní projekci
minimální velikost projekčního plátna 190 cm x 350 cm
pohon elektrickým motorem s napájením 230 V
automatické zastavování vyjíždění a stahování plátna
dálkový ovladač
montáž na stěnu nebo na strop

5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - výstavnický úsek.
Předpoklad dodávky do 12/2013

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČŮ

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady, a to:

- předložením dokladu o oprávnění k podnikání:
tj. buď živnostenským listem, nebo výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů

- čestným prohlášením, že:
- na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz
- proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
- nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
- není v likvidaci
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
- nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů

upravujících výkon odborné činnosti pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky

7. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Písemná forma nabídky musí obsahovat minimálně údaje o uchazeči:
- název a přesnou adresu
- jméno statutárního zástupce
- IČO
- DIČ
- bankovní spojení
- telefon
- doklad o oprávnění uchazeče podnikat v požadované činnosti (viz. odst. 6)
- přehled o již provedených porovnatelných zakázkách
- vyplněnou tabulku (příloha Č. 1 - Požadavky k VZMR - "Projektor"
- vyplněnou tabulku (příloha Č. 2 - Požadavky k VZMR - "Projekční plátno"
- cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím, že DPH bude vyčísleno

zvlášť, cena bude konečná a bude zahrnovat veškeré náklady vč. dopravy, kompletace, případně
likvidace obalového odpadu

- návrh kupní smlouvy
- délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- záruční list nebo prohlášení o shodě
- platební podmínky (požadované zálohy, splatnost faktury aj.)
- uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
- zadávací řízení se neřídí v plném rozsahu ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách
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8. HODNOTÍCÍKRITERIA

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska výše nabídkové ceny, technických parametrů a užitných
vlastností a délky záruky. U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah ± 5 %.

9. PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky zašlete nejpozději do 29. 11. 2013 do 12:00 hod e-mailemnaadresupodatelna@t1ora-ol.cz
nebo případně poštou na adresu:

Výstaviště Flora Olomouc.a,s.
Wolkerova 37/17
771 11 Olomouc

Veškeré nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

10. VYROzUMĚNÍ UCHAZEČŮ

Uchazeči budou informováni písemně o výsledku veřejné zakázky nejpozději do 6. 12.2013.

11. UZAVŘENÍ SMLOUVY S UCHAZEČI

s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako, nejvhodnější uzavře zadavatel smlouvu do 7 dnů od
vyrozumění uchazeče.

15. JINÁ USTANOVENÍ

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v této soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

V Olomouci dne 1L I 1.2013
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