
 

 

MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

 

 

 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  

mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

vyhlášené v souladu se Směrnicí města Bakov nad Jizerou č. 5/2013 

 

Název a číslo Modernizace a doplnění audiovizuální techniky pro ZŠ Bakov nad Jizerou 

čj.: ZŠ/3/2015 č.ev.  

 

I.    Zadavatel  

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav 

Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 709 94 994, tel./fax/e-mail: 326 781 178, dlaskova@zs.bakovnj.cz 

osoba jednající: Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka školy 

 

 

II.  Předmět výběrového řízení 

Předmětem zakázky je nákup 8 sestav audiovizuální techniky pro multimediální výuku, přičemž 

části sestavy a jejich specifikace  jsou následující:  

 

 

1. Dataprojektor –  minimální požadované parametry 

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB  

LCD panel: 0,59 palec s MLA (D8) 

Barevný světelný výstup: 3.000 lumeny-2.100 lumeny (ekonomický) 

Bílý světelný výstup: 3.000 lumeny - 2.100 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 

21118:2012 

Rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16:10 

Poměr stran obrazu: 16:10,  

Kontrastní poměr: 10.000 : 1 

Lampa: 273 W, 204 W (v úsporném režimu), 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném 

režimu) 

2D vertikální obnovovací frekvence: 50 Hz - 85 Hz 

Projekční poměr: 1,30 - 1,56:1 

Úhlopříčka promítaného obrazu: 33 palce - 320 palce 

Korekce lichoběžníku: ANO,   Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 ° 

Bezpečnost: Kensington ochrana 

Možnosti připojení  

Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk 

Rozhraní: Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Audiovstup, stereofonní konektor 

mini-jack (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, RGB vstup (2x), S-Video vstup, 

Komponentní vstup (2x), Kompozitní vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x),  

Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A 

Napájení: 240 V,50 Hz - 60 Hz 

Dálkové ovládání 

Záruka: 24 měsíců (12 měs. lampa) 

 

 

 



2. Stropní držák na dataprojektor - včetně univerzálního systému uchycení dataprojektorů 

vzdálenost od stropu 70-120cm,  naklonit +/- 10° bočně a 20° ve směru 

 

3. Externí ozvučení – aktivní reprosystém 2.0 výkon 40W, regulace hlasitosti basů a výšek  

 

 

Zadavatel požaduje: dodání zboží, montáž včetně kabeláže v místě určení, kabelové rozvody 

HDMI, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy; transport a manipulace musí být součástí 

celkové ceny 

 

Doba a místo plnění: ihned po ukončení výběrového řízení, ZŠ Bakov nad Jizerou, Palackého 

278, 29401 Bakov nad Jizerou, nejpozději do 21.12.2015 

Kontaktní osoba/tel.: Mgr. Zdeňka Dlasková, tel.: 326 781 178 

 

Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím subdodavatele, je povinen na tuto 

skutečnost zadavatele upozornit a předložit smlouvu se subdodavatelem. Zadavatel požaduje, aby 

rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím subdodavatele nepřesáhl 75 % objemu zakázky.  

 

III.  Minimální obsah nabídky 

Celková nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz Příloha č. 2, (editovatelný 

formulář je ke stažení na www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky ) 

 

Nabídka musí dále obsahovat:  

 uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí předmětu zakázky – doplněno do přílohy 

č. 1 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců 

 doklad o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru zakázky 

potřeba odborných znalostí 

 ověřitelné reference 

 

IV.  Způsob hodnocení nabídek 

Výhradním hodnotícím faktorem je nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku.    

 

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 2.12. 2015 od 10,00 hod.  

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 

 

V.  Pravidla pro podání nabídek 

Nabídky musí být podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko) s uvedením 

názvu výběrového řízení, evidenčního čísla, názvu a sídla zadavatele a nápisu „Neotvírat, 

výběrové řízení“. Nabídky mohou být doručeny poštou na adresu zadavatele nebo osobně do 

ředitelny ZŠ. 

 

Lhůta doručení 

nabídky: nabínanabí 

nabí 

do: 

2.12. 2015 do 8,00 hod. 

 

VI.  Ostatní skutečnosti 

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel 

rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv 

úplně nebo částečně zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele. Dále si zadavatel vyhrazuje pro 

uzavření kupní smlouvy možnost částečné realizace. 

 

V Bakově nad Jizerou dne 26.11. 2015 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Zdeňka Dlasková 

ředitelka školy 

 

http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky

