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:
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:

1

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

1

KUOK 22399/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/1.1.26/01.0025
Digitální projektování II.
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc,
tř.17.listopadu 49
Dodávka technického zařízení
Dodávka veškerého technického a softwarového vybavení
8.3. 2012
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc,
tř.17.listopadu 49
Olomouc, tř.17.listopadu 49
Ing.Martina Zahnášová
Tel: 585 549 113
e-mail: zahnasova.martina@spssol.cz
00601748
-----Věra Pospíšilová
Tel: 585 549 111 (129)
e-mail: projekt2.olomouc.@centrum.cz
Zahájení: 8.3. 2012
Ukončení: 21.3. 2012 do 10,00 hod.
Dodávka veškerého vybavení učeben pro realizaci projektu –
jedná se o výpočetní techniku, softwar a další vybavení, které
je podrobně popsáno ve specifikaci Zadávací dokumentace,
která bude zaslána na základě písemné žádosti.
1 877 577,50 Kč
Neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad 04/2012)
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc,
tř.17.listopadu 49
 Nabídková cena bez DPH
 Termín dodání zakázky
 Čas servisního zásahu

Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk

1

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

 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.
 Pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené
dodavatelem třetí osobě min.ve výši 5 mil.Kč.
 Seznam významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti dodávek
hardwarového a softwarového vybavení realizovaného
jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky

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

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 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.

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*
*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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Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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