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:
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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):
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:
1

KUOK 45737/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/01.0023
Inovace technického vzdělávání na SŠT Přerov
Střední škola technická. Přerov, Kouřílkova 8
SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY NA
SŠT PŘEROV
dodávka
22. 05. 2012
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Mgr. František Šober, ředitel a hlavní manažer projektu
(+420603209008, sober@kourilkova8.cz )
19013833
CZ19013833
Mgr. František Šober, ředitel a hlavní manažer projektu
(+420603209008, sober@kourilkova8.cz )
Zahájení: 22. 05. 2012
Ukončení příjmu: dne 08. 06. 2012, času: 12:00h.
Předmětem zakázky je kompletní dodávka ICT techniky a
software. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části (A,
B, C), viz příloha č. 2 ZD - Technická specifikace. Uchazeč má
možnost předložit nabídku na jednu, dvě, nebo všechny tři části
předmětu zakázky. Na každou část bude uzavřena samostatná
smlouva.
Část A je v maximální výši:
70 500,- Kč bez DPH
Část B je v maximální výši:
1 142 500,- Kč bez DPH
Část C je v maximální výši:
49 166,- Kč bez DPH
Celkem 1 262 166,- Kč bez DPH
Část A je v maximální výši:
70 500,- Kč bez DPH
Část B je v maximální výši:
1 142 500,- Kč bez DPH
Část C je v maximální výši:
49 166,- Kč bez DPH
Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov.
Pro všechny tři části zakázky (A, B, C)

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 :

 Celková cena bez DPH (váha kritéria 60%)
 Kvalita technického řešení zakázky (váha kritéria 40%)
Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Podmínky pro dodavatele pro část A, B, C předmětu plnění
zakázky:
-

základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53
zákona,
profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54
písm. a) a b) zákona.

Podmínky pro dodavatele pro část B předmětu plnění zakázky:
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky:
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*
*nepovinný údaj
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technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

Bližší specifikace 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.
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.
Zadávací dokumentace je k dispozici k zaslání elektronickou
cestou u kontaktní osoby zakázky.

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

2

