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V Ber ouně dne 27. čer vence 2012

Infor mace o r ealizaci pr ojektu „J oachim ve světě ICT“
v r ámci EU peníze stř edním školám v oblasti podpor y 1.5
Oper ačního pr ogr amu Vzdělávání pr o konkur enceschopnost
1. Název pr ojektu
Číslo jednací: Projekt EU OPVK 1.5. MSMT 2492/2012469 ze dne 2.3. 2012
Číslo výzvy: 34 Žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti podpory 1.5. – unit costs
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0675
Název projektu: „Joachim ve světě ICT“
2. Výzva pr o zadání veř ejné zakázky malého r ozsahu
(podle §12 odst. 6) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/poslední novela z.č. 55/2012 Sb./ v souladu s článkem 10 Směrnice č. 69 o zadávání veřejných
zakázek příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje ve znění opatření č. 19/2009 a
opatření č. 2/2010 a v souladu s Příručkou pro střední školy (EU peníze středním školám 
příručka pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost kapitola 7.5.3. Veřejné zakázky)
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je pořízení techniky k realizaci projektu „Joachim ve
světě ICT“
1. Notebook  13 ks
2. PC  žákovské – 30 ks
3. Server
4. Měřící technika Vernier
5. Bezdrátová WiFi síť pro pokrytí kabinetů vyučujících
6. Bezdrátová WiFi síť pro připojení studentů k Internetu ve školním areálu
Nejvyšší cena veřejné zakázky:

700.000, Kč s DPH

Škola oslovila čtyři společnosti:
ABCData s r.o., Praha 5
JVtrust s r.o., Kladno
BOXED s r.o., Unhošť
Kinet s.r.o. Králův Dvůr

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu byla odeslána 2. července 2012.

3. Dne 26. července 2012 byly otevřeny obálky s došlými nabídkami od společností
ABCData s r.o., Praha 5, JVtrust s r.o., Kladno, Kinet s.r.o. Králův Dvůr. Všechny tři nabídky splnily
podmínky zadání výběrového řízení.
Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatela byla nabídnutá celková cena. Výsledky hodnocení jsou
patrny z uvedené tabulky:

Název
oslovené
fir my

Adresa

IČ

Soulad s
technic
kou
Nepřekr oči Nepř ekročitel
telnost
nost ceny
Souhlas specifi
celkové
jednotlivé
kací
se
ceny
položky
smlouvou výzvy

Nabídnutá
celková
cen a včetně
DPH v K č Pořa dí

ABC
Data
s.r .o.

Jenečská
nabídka
1304, Unhošť,
nebyla
27351
27243842 dodána
Zličín
Bussiness
Centre, Na
Radosti 399,
Praha 5,
15521
25688987 splněno

splněno

splněno

splněno

694 200,00

3.

J Vtrust
sp ol. s
r.o.

Vodárenská
2323, Kladno
27201

24682420 splněno

splněno

splněno

splněno

672 929,00

2.

K inet
s.r .o.

V Lukách
253, Králův
Dvůr, 26701

27651177 splněno

splněno

splněno

splněno

646 042,00

1.

BOXED,
s.r .o.

4. Ředitel školy podepsal smlouvu o dodávce ICT techniky se společností Kinet s. r.o. dne 27. července
2012.
Dodávka ICT techniky bude realizována nejpozději do 14. září 2012.
5. V rámci projektu od září 2012 budou otevřeny dva nové volitelné předměty Geometrické projekční
metody a Komunikujeme francouzsky. Současně 14 vyučujících připravuje DUM (digitální učební
materiály). Přehled vyučujících a oblastí jichž se DUMy týkají bude zveřejněn od září 2012, zároveň
připravíme dálkový přístup k těmto materiálům.
Za tým Projektu Joachim ve světě ICT Mgr. Stanislav Lidinský
PhDr. Marie Poledníková
Mgr. Zbyněk Hamerník
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.

