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) :
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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
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:
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KUOK 22231/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/01.0037
Hledání nové cestičky k výuce matematiky
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka výpočetní techniky a softwarového vybavení pro
uskutečňování a pilotování projektových aktivit a dodávka
serveru pro provoz e-learningového systému, včetně
konfigurace a implementace do informačního systému školy.
6.3.2012
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
Mgr. Radomír Macháň, ředitel školy
tel.: 581 650 151
e-mail: machan@stru.hranet.cz
14618575
Mgr. Radomír Macháň, ředitel školy
tel.: 581 650 151
e-mail: machan@stru.hranet.cz
Zahájení: 6.3.2012
Ukončení: 20.3.2012 v 12:00 hod.
Viz. Zadávací dokumentace
702 900,- Kč včetně DPH
(585 750,- Kč bez DPH)
Podání nabídek: do 20.3.2012 do 12:00 hod.
Termín dodání: nejpozději 20.4.2012 do 12:00 hod.
Úhrada: 1. část ve výši ½ ceny plnění do 30.4.2012, 2. část ve
výši ½ ceny plnění do 31.7.2012
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
 Nabídková cena s DPH s váhou 60%
 Technické parametry a kompatibilita se současným HW a
SW vybavením zadavatele s váhou 20%
 Záruka, dostupnost servisu a servisní podmínky s váhou
20%
V případě hodnocení ceny bude nejvhodnější cenou ta, která

Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk
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Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
2
dokumentace :

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

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

bude mít nejnižší hodnotu. Ostatní kritéria budou ohodnocena
1-100 body (vyšší počet bodů = výhodnější hodnocení kritéria).
 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.
(viz. Zadávací dokumentace).
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli doručena v písemné formě
v uzavřené obálce opatřené textem „NEOTVÍRAT - Dodávka
výpočetní techniky pro projekt Hledání nové cestičky k výuce
matematiky“. Jednotlivé listy musí být pevně svázány (např.
kroužková vazba). Obálky musí být na uzavření opatřeny
razítkem. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a
předložena v 1 originále a 1 prosté kopii. Nabídka včetně
prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče (viz. Zadávací dokumentace).
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.

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

2

