Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

Lhůta pro podávání
nabídek:
Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky:

1

C14272

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Dodávka počítačových sestav a prezentační techniky
dodávka
24. 2. 2014
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
příspěvková organizace
náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
Mgr. Martin Paclík, ředitel školy
tel.: 583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz
49589687
Mgr. Martin Paclík, ředitel školy
tel.: 583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz
zahájení příjmu: 24. 2. 2014
ukončení příjmu: 10. 3. 2014 ve 12:00 hodin
na adrese zadavatele
Dodávka 23 ks PC včetně LCD monitorů, 6 ks projektorů,
6 ks propojovacích kabelů k projektorům, 6 ks držáků
projektorů a 3 ks projekčních pláten. Podrobná specifikace
zakázky je uvedena v "Zadávací dokumentaci".
387 000,- Kč bez DPH
(468 270,- Kč s DPH)
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, i
když by na některá jeho ustanovení zadavatel odkazoval.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Lhůta pro dodání:

Předpokládaný termín podpisu smlouvy - 26. 3. 2014
Požadovaná lhůta dodání a instalace SW - do 10. 4. 2014

Místa dodání/převzetí
plnění:

V případě pozdějšího podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem bude lhůta prodloužena tak, aby od podpisu
smlouvy trvala alespoň 15 kalendářních dnů.
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
náměstí Osvobození 20
789 01 Zábřeh

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena
Při splnění parametrů dodávky uvedených v "Zadávací
dokumentaci" je jediným kritériem nabídková cena s DPH.
Podrobnosti jsou uvedeny v "Zadávací dokumentaci".

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Požadovaný rozsah a způsob prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů jsou uvedeny v "Zadávací dokumentaci".
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy.

Podrobnosti jsou uvedeny v „Zadávací dokumentaci“.
Zadavatel požaduje zpracování nabídky v členění
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování uvedeném v „Zadávací dokumentaci“.
nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována ve struktuře podle
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

formuláře, který je přílohou "Zadávací dokumentace".
Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
minimálně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady
související s plněním této zakázky archivovat.
Uchazeč předloží společně s nabídkou čestné prohlášení, že
se nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení.
Uchazeč má právo podávat dotazy k upřesnění zakázky.
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Zadavatel vyřadí z hodnocení nabídky, které nesplňují
požadavky stanovené v "Zadávací dokumentaci".
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů
doplňující informace, ověřit skutečnosti uvedené
v nabídkách, a dále jednat s vybranými uchazeči
o smluvních podmínkách.
Uchazečům účastnícím se tohoto výběrového řízení
nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek, a dále ani
žádná úhrada nákladů spojených s účastí v tomto
výběrovém řízení.
Více v „Zadávací dokumentaci“.
Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a přílohy
Podmínky poskytnutí
k vyplnění jsou k dispozici na URL:
zadávací dokumentace
http://gyza.cz/projekty/eu-penize-ss
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci.

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
V Zábřehu dne 19. února 2014

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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