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:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/51.0028
Informační centra digitálního vzdělávání a jeho registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0028

Název veřejné zakázky:

„Informační centra digitálního vzdělávání – dodávka 20 ks
notebooků – II.“

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

Dodávka

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu veřejné
zakázky:

Od 17.32015 do 2.4.2015 do 12 hodin.

16.3.2015
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova
142/44, příspěvková organizace
Husova 142/44, 460 01 Liberec
Mgr. Blankou Reindlovou, ředitelkou příspěvkové organizace
telefon: 731632396; 733518277
e-mail: info@zskola.cz
72741554
CZ72741554
Pavla Urbánková, hospodářka
telefon: 731632396
e-mail: info@zskola.cz

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 20 ks
notebooků v rámci projektu Informační centra digitálního vzdělávání,
financovaného
z
Operačního
programu
vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, spolufinancovaném Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Specifikace poptávaného vybavení je přílohou č. 3 zadávací

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Platné od 23.11.2011

Stránka 1 z 3

dokumentace.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky
Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

347 107,-Kč bez DPH
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Dodávka do 20.4.2015.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/22,
příspěvková organizace.
Nabídková cena
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče
(dodavatele) v rámci této zakázky malého rozsahu je prokázání splnění
kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu § 50 a
následných zákona tím, že prokáže:
Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 zákona čestným prohlášením o splnění základních
kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona, která je přílohou
zadávací dokumentace.
Profesní kvalifikační předpoklady
V souladu s § 54 písmene a) a b) zákona dodavatel prokáže profesní
kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:
Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté
kopii. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmějí být
ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
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Jako součást nabídky je požadováno uvedení kontaktní osoby včetně
kontaktních údajů.
Nabídka je požadována v písemné formě, vzorové formuláře,
prohlášení a vzor kupní smlouvy jsou přílohami zadávací dokumentace.

Viz zadávací dokumentace.

ANO, viz Vzor Kupní smlouvy, který je součástí zadávací
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doklady a umožnit kontrolu: dokumentace.
Zpracování nabídky v českém jazyce.
Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Na
dotaz
na
info@zskola.cz
nebo
ke
stažení
na
Podmínky poskytnutí
www.zskola.cz/projekty-eu/informacni-centra-digitalniho-vzdelavanizadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Pavla
Jméno:
Urbánková
Příjmení:
info@zskola.cz
E-mail:
731632396
Telefon:
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