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:
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:

KUOK 82360/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0004
Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Pořízení laboratorního vybavení pro Gymnázium, Uničov,
Gymnazijní 257
dodávka
20.9.2013
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Gymnazijní 257, 783 91 Uničov
Mgr. Roman Riedl, 585 081 110, gym.unicov@gymun.cz
00601756
CZ00601756
Richard Klimčák, 777589792, klimcak@bmasistent.cz
Nabídky se podávají ve lhůtě do 1.10.2013 do 12.00 hodin.
Místem podání písemné nabídky je sídlo zadavatele
uvedené výše.
Předmětem zakázky je dodávka laboratorních a měřících
přístrojů. Bližší specifikace je uvedena v zadávací
dokumentaci v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):

111 623 Kč bez DPH.

Typ zakázky:

Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Zakázka malého rozsahu na dodávky
je zadávána podle postupu pravidel OPVK pro zakázky na
dodávky od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč.

Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění do 20 dnů od
data podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 30.10.2013.
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Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Místem dodání je sídlo zadavatele.
Nabídková cena bez DPH
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v přiložené zadávací
dokumentaci.
Uchazeč je povinen ve své nabídce uvézt kontaktní osobu
ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
nabídky (včetně požadavků na
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
písemné zpracování smlouvy
jednat jménem uchazeče. Zadavatel nepřipouští
dodavatelem):
elektronické podání nabídky.
Požadavek na zpracování
Požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny jsou uvedeny v přiložené zadávací
nabídkové ceny
dokumentaci.
Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat závazek
dodavatele k povinnosti uchovávat do roku 2025 doklady
Povinnost uchovávat doklady a
související s plněním této zakázky a k povinnosti umožnit
umožnit kontrolu:
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky.
Další podmínky pro plnění
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Další podmínky
zakázky:*
jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace tvoří nedílnou přílohu této výzvy.
Podmínky poskytnutí zadávací
Lze si ji také vyžádat (písemná žádost) u kontaktní osoby
dokumentace
zadavatele uvedené výše.
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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