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Či.: OU- .itŤ~z~!~:
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

Dobrý den,
v příloze je nabídka do výběrového řízení na dodávku výpočetní teclmiky. Zdvořile Vás žadáme o potvrzení
přijetí této nabídky.

Děkuji a jsem s pozdravem,
Radek Janoš
Trias consulting, s.r.o.

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

From: Radek Janos [mailto:Radek.Janos~trias.biz]
Sent: Monday, June 15, 2015 9:46 AM
To: asistentka
Subject: Nabídka



Krycí list nabídky - Výběrové řízení pro dodávku IT

Jméno a podpis oprávněné osoby jednat za
uchazeče nebo jeho jménem

Datum a razítko

proZŠaMšPsáry

Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje, že sev plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, že se soutěžními
podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.

Obchodní firma /jméno uchazeče Trias Consulting, s.r.o.

lČ uchazeče 63671166

DIČ uchazeče CZ63671166

Sídlo / bydliště uchazeče Horáčkova 2, Praha 4, 140 00

Zápis v obchodními jiném rejstříku Spisová značka C 37951 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: ±420241400026
Fax: ±420241400027

Telefon; Fax; E-mail; www stránky
E-mail: obchod@trias.cz
WEB: www.trias.cz

Bankovní spojení— číslo účtu 176392001/5500

Jméno a funkce statutárního orgánu Ing. Jindřich Kučera, jednatel

Kontaktní osoba uchazeče, telefon,
Ing. Radek Janoš, 602235703, Radek.Janoš@trias.biz

e-mail

Cena celkem v Kč bez I I Cena celkem v Kč
DPHvKč I

DPH. I I sDPH.
Cena za dodaný materiál dle zadáni I I

427 580,10 Kč 89 791,80 Kč 517 371,90 Kč

Ing. Jindřich Kučera

12.6.2015
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Nabídkový dokument—Trias Consulting, srn.
„Nákup IT pra zš a Mš~

Titulní list nabídky
k zakázce

„Nákup IT pro ZŠ a MŠ“

Zadavatel: Obec Psáry, Pražská 137, 25244

Identifikační a kontaktní údaje dodavatele:

Název společnosti: Trias Consulting, s.r.o.

Sídlo společnosti: Horáčkova 2, 14000 Praha 4

lČ: 63671166

DIČ: CZ63671166

Statutárnizástupce: Ing. Jindřich Kučera

Telefon, fax: 241 400 026, 241 400 027

E-mail: info@trias.biz

WWW: http://w~.trias.cz

Bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Číslo bankovního účtu: 176392001/5500

Kontaktní adresa: Horáčkova 2, 14000 Praha 4

Kontaktní osoby projednání: Ing. Jindřich Kučera

Jako zástupce pro veškerá jednání a případné podpisy smluv, dohod a prováděcích předpisů ve vztahu
k zadavateli byl ze strany společnosti Trias Consulting ustanovenjejí jednatel ing. Jindřich Kučera (Tel.:
602 386 916, E-mail: Jindrich.Kucera@trias.biz)
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Nabídkový dokument—Trias Consulting, s.r.o.
»Nákup IT pro zš a Mš‘

Cenová nabídka
Dodavatel předkládá následující cenovou nabídku v souladu se Zadávací dokumentací, tedy ceny za
notebook včetně instalace a konfigurace.

Nabídková cena činí:

1. Cena za 1 notebook bez DPH 21%: 15 836,30 Kč

2. DPH v sazbě 21% 3 325,60 Kč

3. Cena za 1 notebook včetně DPH 21%: 19 161,90 Kč

4. Cena za 27 notebooků bez DPH 21%: 427 580,10 Kč

5. Cena za 27 notebooků včetně DPH 21%: 517 371,90 Kč

Nabídková cena je uvedena na řádku 1 a vyjadřuje zadavatelem požadovanou částku za jeden
notebook včetně instalace a konfigurace všech softwarů dle zadávací dokumentace v Kč bez DPH ve
výši 21%.
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Nabídkový dokument— Trias Consulting, s.r.o.
‚Nákup IT pro zš a Mš~

Technick~ specifikace

Model: DELL Vostro 3549

Procesor (cPu): Intel Core i5-5200U (3M Cache, upto 270 GHz)
Paměť (RAM): 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L
Pevný disk (HOD): 500GB SATA (5.4k rpm) 2.5‘
LCD: 15.6“ HO (1366x768) AntiGlare; Cam and Mic
VGA: Intel HD
CD/DVD mechanika: 8X DVD RW
Operační systém: Win 7 Pro (64-bit Win 8.1 Licence) Mlii

Napájeni: 4 Cell baterie, 65W adaptér
Porty, slotya šasi: VGA výstup, RJ-45, napájení, sluchátka/mikrofon
USB porty: lx USB 3.0, 2 X USB 2.0
Rozšiřující sloty: čtečka paměťových karet SD
Konektivita: LAN gigabitový ethernetový síťový adaptér, WiFi kombinovaný adaptér 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0
Ostatnĺ: Backlit Keyboard (Dual Pointing)
Rozměry (V x Dx Š): 25,6 x 381,4 x 267,5 mm
Hmotnost: od 2,38 kg
Záruka: 3 roky příští pracovní den v místě instalace
Barva: Šedá

Nainstalovaný SW: Windows 7 Pro, ESET AV, MS Office (ESEr a MS Office dodá objednatel)
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informačním systémem o veřejných zakázkách

Údaje a dodavateli zapsané v seznamu k 20.05.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1, ObóhodnífirmalNázev ..

Trias Consulting,s.r.o. ‚

1.2. Právní forma
Společnost s ručenirn omezeným

1.3. Sídlo
Horáčkova 925/2
14000 Praha
Česká republika

IČO1.4.
63671166

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jindřich Kučera jednatel

Způsob a rozsah jednáni
Za společnost jedná a podepisuje každý zjednatelů samostatně. Podepisováni za společnost se
děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnimu jměnu společnosti připojí svůj podpis
jednatel.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro mistni rozvoj v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 3 zákona, že:
. ~ 53 odst 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizovaně zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podilnictvi, přijeti úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdý jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jeji statutárni orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
jeji statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-Ii nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k územi
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

. ~ 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právnich předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za
spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak jeji statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a Je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárniho orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona č. 13712006 Sb., O veřejn9ch zakázkách, ve znění pozdějšich

předpisů
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předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvim své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto ~Msmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedouci této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, mista
podnikáni či bydliště,

. 553 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil ákutkovou podstatu Jednání nekalé soutěže formou podpláceni
podle zvláštního právního předpisu,

. 5 53 odst I písni. d)
vůči Jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčni řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamitnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů inscÝlvenčniho řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačujici nebo zavedena nucená správa podle zvláštnich právnich předpisů,

. 5s3odst. 1 písm. e)
neni v likvidaci, .

. 553 odst 1 písm. 1)
nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5s3odst, 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České
republice, tak v zemi sidla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státni politiku
zaměstnanosti, a to Jak v České republice, tak v zemi sídla, mista podnikáni či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán čí mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštnich právních předpisů, je-li podle 554 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovidajicí za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

. 5 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

. 5 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegálni práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanoveni ~ 54 pism. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstřiku

3.2 Oprávněni k podnikáni dle ustanoveni ~ 54 písm. b) dodavatel prokázal;

I Obory I Datum I Datum I
~ Název dokladu Vystavil Předmět podnikáni činnosti vystaveni platnosti

~ Výpis a Més~ká čá~ ~ýro~ obchod a služby neuvedené v lva, poznámka I I I I
j21.o7.200e I

~ živnostenského Praha 4 1přlloháCli 1 až 3 živnostenského za tabulkoureístřlku Iz~0~ I J I I

Pozn. 1
Velkoobchod a maloobchod
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačnich technologii, zpracováni dat, hostingová a
související činnosti a webové portály
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Poradenská a konzultačni činnost, zpracováni odborných studii a posudků
Mimoškolni výchova a vzděláváni, pořádáni kurzů, školení, včetně léktorskě činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost ozápis do seznamu dne 27,11.2006. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 22.12.2006.
Posledni aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 30.03.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Datum: 20.05.2015

Evidenčni číslo: CP2015004278

«k EIektron~cky
ľ~ podepsáno ceditkátem

tw,~č. sw2.rnmr.cz
dne 20.5.2015



Če

Seznam kvalifikoVan~ch dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 104005084269 ‚ že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů,
se doslovně shoduje s ob~ahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě~.

Praha 4 dne 2OOS~2O15 v 11:13

/2~ J
/jři!

. ‚

Podpis Razztko:

Ples)ová Daniela


