Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů)
Číslo zakázky (bude doplněno
ZS)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název zakázky:

KUOK 79157/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0095
Správná volba
PMVIA s.r.o.
Pořízení IT techniky
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008
CPV

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :

30200000-1
48000000-8
39162000-5

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)

Počítače
Balíky programů a informační
systémy
Vzdělávací vybavení

10.9.2013
PMVIA s.r.o.
Průmyslová 591 682 01 Vyškov
Ing. Marie Koutná, jednatelka společnosti, +420 724 440000,
projekty@pmvia.eu
276 73 189
CZ276 73 189
Ing. Peter Šramatý, +420 724 440000, projekty@pmvia.eu
20.9.2013, 12:00 hod

Popis předmětu zakázky:

Pořízení IT vybavení, PC, software, multifunkční zařízení, TV,tabule,
dataprojektory, specifikace a počet viz.ZD

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):

280.330,- bez DPH

Typ zakázky:

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
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Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Do 7 dnů od podpisu smlouvy na místa určení zadavatelem viz. ZD
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace
bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na
adresu

Místa dodání/převzetí nabídky:

PMVIA s.r.o Palánek 1a Vyškov a to od 16.9.2013

v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hod, nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek tj. do 20.9.2013 do 12:00 hod. viz.
ZD

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena 100%
Prokázání splnění kvalifikace

podle

požadavků

zadavatele

stanovených analogicky dle zákona o veřejných zakázkách je
předpokladem

posouzení

a

hodnocení

nabídky

uchazeče

v

zadávacím řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů,

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c)

splnění technických kvalifikačních předpokladů,

d) prokázání ekonomické a finanční způsobilosti plnit v zakázku
předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti plnit v zakázku.
Dále dle ZD
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Dle ZD
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč
povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími

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

podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k
prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být
společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány
do jednoho svazku s názvem:
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„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku,
názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a
vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.
Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem
zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého
svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené
podpisem uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími)
dle bodu 9 ZD a dalších.
Způsob zpracování nabídkové ceny


Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za
celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících
činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude
stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Požadavek na zpracování nabídky
a způsob zpracování nabídkové
ceny



Uchazeč předloží jako přílohu nabídky detailní rozpis ceny
dle jednotlivých položek, uvedených v předmětu plnění. (U
každé položky uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH, vyčíslí
DPH a dále uvede celkovou cenu vč. DPH. Nabízené zboží
musí být neinvestičního charakteru.)



Uchazeč

odpovídá

za úplnost

specifikace

veškerých

činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné
zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Dále dle ZD
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele k
povinnosti uchovávat do roku 2025 doklady související s plněním
této zakázky a k povinnosti umožnit všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena,
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provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. Viz.ZD
Další podmínky pro plnění
Další podmínky jsou uvedeny v ZD
zakázky:*
Podmínky poskytnutí zadávací
Elektronicky na http://www.kr-olomoucky.cz/verejne-zakazky-cldokumentace
639.html
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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