Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk)

Číslo zakázky:
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce:
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:
Typ zakázky
Lhůta dodání (zpracování

KUOK 22886/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.2.12/04.0010
Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola
Viva
Základní škola pro žáky s SVP a MŠ logopedická Schola
Viva o. p. s .
Zakázka na dodání ICT vybavení v rámci projektu
Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola
Viva OPAKOVANÁ výzva
Hardwarové a softwarové vybavení
05. 03. 2012
Základní škola pro žáky s SVP a MŠ logopedická Schola
Viva o. p. s .
Erbenova 16, 787 01 Šumperk
Mgr. Vladimír Bican – ředitel společnosti
bican@schola-viva.cz
+420 583 214 153
+420 583 217 488 (fax)
25827707

CZ
Bc. Marešová Stanislava
maresova.stanislava@seznam.cz
606 907 653
Zahájení 05. 03. 2012 ve 12:00 hodin
Ukončení 19. 03. 2012 do 12:00 hodin
dodávka ICT techniky do projektu (viz technická
specifikace příloha č.2 ZD).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 420
833,-- Kč bez DPH tj. 505 000,-- s DPH.
Nejedná se o veřejnou zakázku ani o zadávací řízení
podle zákona č. 137, 139/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon).
Podání nabídek: 19.03.2012
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zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Úhrada 1. části ve výši 1/2 ceny plnění: 30.3.2012
Úhrada 2. části ve výši 1/2 ceny plnění: 31.5.2012

Hodnotící kritéria:

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci
hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí
hodnotící kritéria:
1.Celková cena bez DPH (váha kritéria 60%).
2.Kvalita technického řešení zakázky (váha
kritéria 40%).

Termín dodávky /či její části/: 26.3.2012
Základní škola pro žáky s SVP a MŠ logopedická Schola
Viva o. p. s .
Erbenova 16, 787 01 Šumperk

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za
provedení předmětu plnění. Nabídková cena bude
uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:
 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH)
 samostatně DPH
 nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude stanovena jako cena
»nejvýše přípustná«.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu části
zakázky (viz. příloha č.1 této ZD).

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
 A další uvedené v §53 zákona č. 137/2006 Sb.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve výběrovém řízení uvede ve své nabídce
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

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
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požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.

/
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: 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.

Podán nabídky v českém jazyce, v tištěné formě
Další podmínky pro plnění
zakázky:
Zadávací dokumentace je vyhotovena jako samostatný
Podmínky poskytnutí
dokument.
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
*nepovinný údaj
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také
v samostatné zadávací dokumentaci.
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