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MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121
V Blovicích dne 14.12.2009
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. MUBlov 18335/09

Poptávkové řízení – na dodávku ICT techniky a dalšího zařízení pro Městské kulturní
středisko v Blovicích v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 78 v Blovicích –
zkvalitnění občanské vybavenosti“

Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době zadat dodávku ICT techniky a dalšího zařízení pro
Městské kulturní středisko v Blovicích v rámci na akci: „Stavební úpravy objektu č.p. 78
v Blovicích - zkvalitnění občanské vybavenosti“
Tento projekt je financován z prostředků EU z ROP NUTZ II Jihozápad.

Předmět poptávky
Viz. Příloha č.1 – Tabulka č. 1 Specifikace předmětu dodávky

Předpokládaná hodnota zakázky
Cena předmětu zakázky musí být v místě a čase obvyklá

Technické dotazy zajistí Ing. Michal Hodek, tel. 371 516 135,
email: michal.hodek@mublovice.cz

Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky (dle specifikace – v příloze č.1) podepsané
oprávněnou osobou s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH, s termínem realizace
(předpokládaný termín dodávky duben-květen 2010).
Součástí nabídky bude kopie dokladu o právní subjektivitě zhotovitele a kopie oprávnění
k podnikání.
Nabídku zašlete poštou nebo předejte osobně na podatelnu, v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ“, a to do 28.12.2009, do 11:00 hod. na adresu:
Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice.
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Hodnocení nabídek se uskuteční následně po předání nabídek. Schválení Smlouvy kupní
s vybraným uchazečem se předpokládá na jednání ZM.
Oslovené firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude
zveřejněn na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz .
Podmínky poptávkového řízení jsou v souladu s Metodikou přidělování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.

S pozdravem
Jana Alexyová
místostarosta města Blovice
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Příloha č.1
Tabulka č. 1 Specifikace předmětu dodávky
Aktivita

Název

Stolní počítač a
monitor

ICT zařízení knihovny

Barevná laserová
multifunkční tiskárna

Dataprojektor (včetně
dálkového ovladače,
laser ukazovátka,
montáže na strop a
plátna)

ks

Technické parametry

Procesor kompatibilní a výkonově srovnatelný s
Intel® Pentium C2D E7500 a vyšší, RAM min.
2GB DDR3, 1x HDD min. 320 GB, VGA 512MB
externí, DVD RW, LAN 1GB, čtečka
9
karet,klávesnice+optická myš , propojovací kabely ,
operační systém kompatibilní se stávajícím
v organizaci (MS Windows 7 Profesional/XPP) +
monitor LCD 19“, 16:9, 1440 x 900 pixelů a větší

Formát A4 + se síťovým rozhraním, barevný síťový
scanner , RAM min.128MB, kopírování + optický
1
ZOOM 25-400% 600dpi, možnost skenovat do
mailu, fax , ADF , propojovací kabely

Dataprojektor svítivost min. 3000 ANSI, XGA
1024x768 (4:3 ,16:9) + montáž na strop + plátno na
1
zeď

Server ( včetně
zálohového zdroje ,
síťového OS s instalací
a síťového switche)

Procesor kompatibilní a výkonově srovnatelný s
Intel® Xeon® QC 5500 series a vyšší, možnost
osazení druhého procesoru, RAM 3GB DDR3, 2x
HDD SATAII 7200 min.500GB, RAID 0,1,10,
1
DVD, 2x LAN Gigabit + OS Microsoft®
Windows® Server 2008 Standard CZ pro 10 klientů
+ záložní zdroj min. 1000VA řízený + switch 16-24
10/100 + 2x1000 rack+ instalace

Software

Kancelářský software kompatibilní se stávajícím v
3 organizaci (MS Office 2007 – Word,Excel,Outlock
CZ)

Software

10 Antivirový software 1 rok

Zadavatel požaduje záruční dobu u stolních počítačů a serveru 3 roky a u ostatních
zařízení 2 roky. Dále pak požaduje servis na místě v sídle Městské knihovny Blovice na
tato zařízení.
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Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení – na dodávku ICT techniky a dalšího zařízení pro Městské kulturní
středisko v Blovicích v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 78 v Blovicích –
zkvalitnění občanské vybavenosti“

Tento projekt je financován z prostředků EU z ROP NUTZ II Jihozápad.
Do 28.12.2009 do 11hod. byly odevzdány 3 nabídky od 3 oslovených firem.
Datum,
čas
22.12.09

firma

Cena vč.DPH

H&J Computers Plus – Plzeň spol.s r.o.,
Resslova 18, 301 35 Plzeň

Formální
požadavky
371.661,- Splněny

10:00
23.12.09

RGO system spol.s r.o.,

348.991,- Splněny

10:35

Komenského 401, 334 01 Přeštice

28.12.09

ProfitPro spol. s r.o.,

9:30

Školní 49, 312 00 Plzeň

376.278,- Splněny

Nabídky obsahují DPH ve výši 19%.

Pořadí dle komise
1.
2.
3.

Firma
RGO system, spol.s r.o.
H&J Computers Plus – Plzeň spol.s r.o.
ProfitPro spol. s r.o.

Komise pro otevírání obálek ve složení Bc.Robert Zelenka, Ing.Michal Hodek a
Ing.Drahoslav Koura doporučuje Zastupitelstvu města Blovice přidělit veřejnou zakázku
vyhlášenou tímto poptávkovým řízením resp.schválit SOD firmě RGO system, spol. s r.o.,
Komenského 401, 334 01 Přeštice. Důvodem je nejnižší cena, která je v místě a čase
obvyklá a splnění formálních předpokladů.

V Blovicích …19.1.2010…
Bc.Robert Zelenka
Ing.Michal Hodek
Ing.Drahoslav Koura

