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Výzva a zadávací dokumentace 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Název veřejné zakázky: Televizory VSB 

NIPEZ: 32324000-0 Televize 

 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Název zadavatele: 
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková 

organizace 

 Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

 

IČO zadavatele: 70890293 

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Daniel Barták 

Telefon, mobil, fax: +420 317 723 851, 730 890 624 

E-mail: d.bar@institutpraha.cz 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks televizorů a 80 ks nástěnných držáků dle 

specifikace v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, včetně uchycení televizorů na zeď, 

montáže nástěnného držáku do zdi, úklidu, seznámení s obsluhou TV a všemi jejími funkcemi. 

 

Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným 

zaměstnancem vzdělávacího střediska v Benešově - přesné zaměření, specifikace, 

požadavky, detaily a nezbytné náležitosti k umístění TV. Bez osobní prohlídky nebude 

akceptována nabídka ve výběrovém řízení. 

 



2 
 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500.000,- Kč bez DPH. 

 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je do 30. listopadu 2018. Místem plnění je Institut pro 

veřejnou správu Praha, Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov.  

 

4. Kvalifikace dodavatelů 

 

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem 

hodnocení nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré 

doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Je-li zadavatelem 

vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatel, v případě 

podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby 

součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek 

posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou 

dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

 

Doba prokazování splnění kvalifikace 

 

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je 

dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele, 

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 
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5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště. 

 

6. Závazná struktura nabídky 

 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující 

části: 

1. Krycí list nabídky  – obsah – kontaktní údaje (obchodní název firmy, sídlo, IČO, 

telefonní číslo, e-mail, statutární zástupce firmy), nabídková cena televizorů bez DPH, 

nabídková cena televizorů s DPH – viz. Příloha č. 1. 

2. Prokázání kvalifikace – dodavatel předloží čestné prohlášení a kopie dokladů. 

3. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 

doplněný o požadované údaje. 

4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

 

7. Základní hodnotící kritérium   

 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena. Hodnocena bude 

nabídková cena bez DPH.   

 

 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 

 

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 31. prosince 2018. 

 

 

9. Lhůta pro předložení nabídky 

 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta 

pro předložení nabídky končí dne 19. října 2018 v 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 

dne 19. října 2018 v 10:15 v zasedací místnosti Institutu pro veřejnou správu Praha na adrese 

Dlážděná 6, Praha 1. 

 

 

10. Způsob a místo pro předložení nabídky 

Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště nebo na adresu zadavatele poštou či osobně 

v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT- TELEVIZORY VSB“ 

 

 



4 
 

11. Závěrečné ustanovení 

 

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených 

s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou 

dodavatelům vráceny.  

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách, 

3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

   

 

  V Praze dne 9. října 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ----------------------------------------------------------------- 

                                                                   doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel      

   

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci – Specifikace předmětu plnění 
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Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci  

 

Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky 
Televizory VSB 

    

Identifikační údaje zadavatele: 

Název Institut pro veřejnou správu Praha 

státní příspěvková organizace 

Sídlo podnikání Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 

IČ 70890293 

Zastoupený doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - 

ředitel 

 

Identifikační údaje uchazeče: 

Název  

Sídlo podnikání  

IČ  

DIČ  

Osoba oprávněná za uchazeče jednat, funkce  

Kontaktní osoba  

Tel.  

E-mail  

 

Nabídková cena: v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Televizory/1 ks   

Celková nabídková cena    

 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

Datum: 

Razítko 
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Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci  

Specifikace předmětu plnění 

Vlastnosti TV: 

- Úhlopříčka: LED 32"(82 cm) 

- Rozlišení: HD Ready (1366x768) 

- Zpracování obrazu: 100 Hz FMX 

- Kontrastní poměr: 1.000.000:1 

- Pozorovací úhly H/V: 178°/178° 

- Svítivost: 550 cd/m2 

- Odezva: 5 ms 

- Pokročilý hotelový mód – komerční využití televizorů, uvítací obrazovka, klonování přes 

USB, blokace stanic, poslední stav, počáteční pozice, omezení a pevná úroveň hlasitosti.  

- USB instalace SAT (Skylink, FreeSat) 

- FASTSCAN instalace Skylink 

- Uživatelské seřazení předvoleb 

- USB 2.0 MediaPlayer MP3/FILM/JPG 

- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti 

- USB video podpora: .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT 

- USB video kodek: HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson 

- USB foto podpora: .JPG .JPEG .BMP .PNG-  

- USB audio podpora: .MP3 .WMA 

- Podpora formátování disků FAT32 a NTFS 

- Nahrávání na USB/HDD i pro HEVC/H.265 

- Přehrávání multimédií z USB i pro HEVC/H.265 

- EPG 

- Timer 

- Teletext 

- Stránková paměť teletextu na 1000 stran 

- CEC, CEC RC Passtrough 

- České menu- Energetická třída: A+ 

- Spotřeba v běžném režimu: 31 W 

- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.5 W 

 

Možnosti televizního příjmu: 

 

- DVB-T2 HEVC (H265) 

- DVB-S2 (HD SAT ) HEVC+MPEG2/4 

- DVB-T (MPEG4 HD) 

- DVB-C (MPEG4 HD) 

- Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L´. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband 

- Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje 
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Možnosti připojení 

 

- 2x HDMI 1.4 (HDMI CEC / HDMI ARC) 

- 1x SCART (RGB) 

- 3x AV CINCH audio/video vstupy 

- 1x USB 2.0 

- 1x výstup pro sluchátka přes jack 3,5 mm  

- 1x digitální optický audio výstup S/PDIF   

- 1x PC vstup VGA (komponentní video vstup) 

- 1x CI+ slot (kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly) 

- 1x LAN RJ45 - pouze jako servisní konektor 

 

Napájení, spotřeba 

 

- Energetická třída: A+ 

- Spotřeba v běžném režimu: 31 W 

- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.5 W 

 

Rozměry, hmotnost 

- Rozměry se stojanem: 735 x 490 x 190 mm 

- Rozměry bez stojanu: 735 x 445 x 77 mm 

- Hmotnost se stojanem: 5,5 kg 

- Hmotnost bez stojanu: 4,9 kg 

- VESA uchycení TV: M4, 200 x 100 

- Barva: černá 

 

Příslušenství 

- Dálkové ovládání 

- Návod k použití 

Vlastnosti nástěnného držáku: 

Vhodný pro TV 20" - 40" 

Počet pohybů dvou pohybový  

Vysunutí od zdi 6 - 26.2cm 

Naklápění plynulé 0°-15°  

Nastavitelné do VESA 75x75 do 200x200mm 

Nosnost 30kg 

Vzdálenost od zdi 6 - 26cm 

Kompatibilní s dodanými TV 

 


