Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk)
Číslo zakázky (bude doplněno ZS
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:

1

Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název zakázky:

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
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):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času)
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

1

KUOK 68758/2011
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.04/03.0059
Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce
technických a všeobecných předmětů
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Zakázka na dodávku webového e-learningového portálu
v rámci projektu Digitální škola II - podpora využití ICT ve
výuce technických a všeobecných předmětů
dodávka
21.6.2011
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Havlíčkova 2, 750 02 Přerov
PhDr. Hana Vyhlídalová
Zástupkyně ředitele školy
776 712 617
hana.vyhlidalova@sps-prerov.cz
70259925
není
Pavel Dvořáček
+420 774 618 664
Dvoracekpavel@seznam.cz
1.7.2011 do 12.00

Jedná se o dodávku webové e-learningové aplikace dle
podmínek zadávací dokumentace
1 250 000 Kč
- instalace LMS, jeho zpřístupnění on-line testovacím
uživatelům, spuštění samostatně graficky zpracovaného
webového rozhraní a plně funkčního administračního rozhraní
nejpozději do dvou týdnů od podpisu smlouvy
- náplň vzorovými daty a prezentace plně funkčního řešení –
nejpozději dva týdny od instalace LMS
- školení obsluhy administračního a uživatelského rozhraní –
nejpozději dva týdny od prezentace plně funkčního řešení
- uživatelské testování – dva týdny od absolvování školení
- zpracování všech uživatelských změn a dokončení

Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk
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implementace nejpozději dva týdny po ukončení uživatelského
testování
- plnění daty – kontinuálně dle předávání podkladů od
zadavatele
- spuštění funkčního řešení v ostrém provozu – konec září 2011
Místa dodání/převzetí nabídky:

Střední průmyslová škola,
Havlíčkova 2, 750 02 Přerov

Hodnotící kritéria:

• Nabídková cena – 60%
• Technické parametry - 40%
Detailnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
2
dokumentace :

Přerov,

Havlíčkova

2,

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Detailnější specifikace je uvedena 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
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností uchovávat do roku 2025 doklady
související s plněním této zakázky a povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Veškeré další požadavky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Zadávací dokumentace je možné vyzvednout u kontaktní osoby
případně po předchozí telefonické domluvě nechat zaslat
elektronicky kontaktní osobou.

*nepovinný údaj
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Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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