ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DLE § 12 ODST. 3
ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ A PRAVIDEL OP VK DEFINOVANÝCH V PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE
FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST, VERZE 6
TOTO ZADÁVACÍ
ÁVACÍ ŘÍZENÍ SE NEŘÍDÍ ZÁKONEM Č. 137/2006 Sb., ZÁKON O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Název zakázky:

DODÁVKA MĚŘÍCÍ TECHNIKY

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Klasifikace dle zákona:
IČ:

2.

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace
Slatinice 124, 783 42 Slatinice
Veřejný zadavatel dle § 2 zákona o veřejných zakázkách
70998400

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka na dodávky zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřících přístrojů v rámci projektu s registračním číslem
CZ.1.07/1.1.26/02.0059 a názvem „Pokusy
„
ve výuce přírodovědných
odovědných předmětů
předmětů“. Zadavatel veřejné
zakázky obdržel finanční dotaci z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
konkurenceschopnost, číslo
globálního grantu CZ.1.07/1.1.26,
CZ.1.07/1.1.26 název Zvyšování kvality ve vzdělávání. Předmětem veřejné
zakázky je dodávka měřících přístrojů, softwaru dle technických požadavků.
Minimální technické požadavky na dodávané zařízení a software jsou specifikovány v Příloze č. 01
této zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, že v rámci své
nabídky dodá zařízeníí a software splňující vymezené minimální technické požadavky.
Nedílnou součástí dodávky Zařízení je:
1) doprava Zařízení do místa plnění, jeho instalace, uvedení do provozu;
2) dodání návodu k obsluze v českém jazyce v listinné nebo v elektronické podobě;
3) při instalaci Zařízení bude uchazeč povinen předvést veškeré požadované funkce a parametry,
které jsou blíže specifikovány níže v technických parametrech;
4) uchazeč bude povinen poskytnout záruční dobu na dodané Zařízení o minimální délce 24
měsíců; uchazeč může nabídnout i delší záruční dobu nad uvedený minimální požadavek.
Údaj o poskytnuté záruční době doplní uchazeč do bodu 6.1. Závazného návrhu kupní
smlouvy, který je Přílohou č. 03 této zadávací dokumentace.
5) zajištění servisu Zařízení po celou dobu trvání záruční lhůty.
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3.

DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

3.1. Klasifikace předmětu zakázky
CPV 38300000-8
3.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem
stem plnění je sídlo zadavatele, tedy Základní škola a Mateřská škola Slatinice
Slatinice, příspěvková
organizace nebo jiné místo dle požadavků zadavatele.

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 345 500,- Kč (slovy: tři čtyřicet pět tisíc pět set
korun českých) včetně DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena na základě údajů a informací
získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním. Předpokládaná nabídková cena je současně
stanovena jako nejvyšší možná nabídková cena.
cena Nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny pro
nesplnění požadavků zadávací dokumentace.

3.4. Doba plnění veřejné zakázky
Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že předmět zakázky, tj. Zařízení, Software a Školení dodá
Zadavateli nejpozději do třiceti (30)) kalendářních týdnů od uzavření Smlouvy s vítězným
uchazečem. V téže lhůtě je uchazeč povinen realizovat dopravu, montáž a instalaci dodaného
Zařízení, jeho uvedení do provozu vč. předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů
Zařízení, vše v rozsahu uvedeném v čl. II. Smlouvy.

3.5. Identifikační
ční údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen uvést v nabídce, v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona a v návaznosti
na ustanovení § 17 písm. d) zákona, své identifikační údaje:
 obchodní firma nebo název
 právní forma
 identifikační číslo
 sídlo
 jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče
 jméno, příjmení kontaktní osoby uchazeče, její telefon a e-mail.
e

3.6. Nabídková cena zakázky
Nabídková cena zakázky bude vyjadřovat náklady na dodávky souboru Zařízení, dopravu,
montáž, uvedení do provozu, záruku, záruční servis a základní proškolení obsluhy. Cena bude
stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
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Nabídková cena bude uvedena takto:
- cena bez DPH
- sazba a výše DPH
- cena včetně DPH.
Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu
li nabídky (Příloha č. 02).
). Cenu uvede uchazeč
také v návrhu smlouvy (Příloha č. 03)

3.7. Náležitosti nabídky
a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musejí být opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.
jazyka. Nabídka bude
podána v jednom originále.
originále Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky (nejlépe provázání provázkem).
b) Nabídka bude mít tuto strukturu:
-

Krycí list nabídky
Obsah nabídky – taxativní vymezení Zařízení, Softwaru a Služeb, které uchazeč nabízí
Čestné prohlášení o splnění technických parametrů
Doklady prokazující splnění kvalifikace
Návrh smlouvy – podepsaný

3.8. Ostatní
Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

4.

POVINNOST UZAVŘÍT SMLOUVU

Zadavatel stanovil závazné minimální obchodní a platební podmínky obsažené v návrhu textu
smlouvy, který je Přílohou č. 03
3 této dokumentace. Uchazeči mohou nabídnout zadavatel
zadavateli podmínky
výhodnější.
Uchazeč přiloží tento doplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou ke své nabídce.
Pokud uchazeč navrhne podmínky horší nebo uvede rozdílné údaje, je to důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

5.

DALŠÍ
LŠÍ INFORMACE K TÉTO DOKUMENTACI

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k této dokumentaci, a to v písemné
formě (e-mailem,
mailem, poštou nebo osobním doručením). Žádost o poskytnutí dodatečných informací se
podává výhradně na adresu zadavatele,
zada
tj. na adresu Slatinice 124, 783 42 Slatinice
Slatinice., nejpozději 5 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 22. září 2013 do 12.00 hod.. Zadavatel poskytne
prostřednictvím pověřené osoby dodatečné informace nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti, tj.
nejpozději do 24. září 2013.
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6.

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO JEJÍ PODÁNÍ

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který
který podá nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá
více nabídek nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím
řízení, zadavatel všechny jeho nabídky vyloučí.
Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem: „Veřejná
„Veřejná zakázka – Dodávka
měřící techniky – Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace –
NEOTEVÍRAT““ a adresou zadavatele. Na obálce bude uvedena adresa,
adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách o podání nabídky po uplynutí lhůty podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají do 27. září 2013 do 10,00 hod.
Místo pro podání nabídek
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00
hod. do 14,00 hod na adresu Základní škola a Mateřské škola Slatinice, příspěvková organizace,
Slatinice 124 osobně paní PaedDr. Ivě Tomáškové.
Tomáškové V poslední den lhůty pro podání nabídek musí být
tyto nabídky doručeny do 10,00 hod. osobně paní PaedDr. Ivě Tomáškové nebo jiné osobě jí
pověřené.
Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese sídla zadavatele dne 27. zá
září 2013 v 10,15 hod.
příp. v jiném termínu a místě oznámeném uchazečům v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 zákona.
Každý uchazeč, který podal nabídku, je oprávněn vyslat k otevírání obálek s nabídkami maximálně
dva zástupce vybavené plnou mocí uchazeče.

7.

ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s ustanovením § 43 zákona stanovil zadavatel konec zadávací lhůty dnem 01. 11. 2013. Do
uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí uvedeným ustanovením
zákona.
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8.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Tato část upravuje
uje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů.

8.1. SPLNĚNÍM KVALIFIKACE SE ROZUMÍ
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
c) splnění technických
echnických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

8.2. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE § 53
ZÁKONA
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké
činecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství
častenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li
jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
podává li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení
zení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
jde li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li
je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárníh
statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li
li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla
sídla, místa
podnikání či bydliště,
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c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení,
ní, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních
štních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán
potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je
je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zá
zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
2. Dodavatel prokazuje splnění základních
základních kvalifikačních předpokladů:
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením originálu nebo ověřenou kopií
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.

8.3. SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE § 54
ZÁKONA
1. Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
a) dle § 54 písm. a) zákona, výpis z obchodního rejstříku,, pokud je v něm zapsán. Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být ke dni, ke kterému má být prokázáno spl
splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
2. dle § 54 písm. b) zákona, úředně ověřený doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění
opr
či licence v rozsahu nejméně živnostenského
listu – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
prodej
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3. Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením originálu nebo ověřenou kopií
uvedených dokladů, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.

8.4. SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE § 56
ZÁKONA
1. Dle § 56 zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
a) Rozsah požadovaných informací
info
a dokladů dle § 56 odst. 1 písm. a)) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek,, které jsou ve vztahu k předmětu
této veřejné zakázky, realizovaných dodavatelem v roce 2013,, příp. i dříve, nejdříve
však v roce 2011 s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i
jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo tyto jiné doklady odmítnout.
b) Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu a rozsahu
složitosti plnění veřejné zakázky
z
dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam významných
dodávek realizovaných
zovaných dodavatelem v roce 2013 příp. i dříve, nejdříve však v roce 2011
s uvedením nejméně 2 (dvou) dodávek s hodnotou
ou jedné dodávky nejméně 1100.000,Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
2. Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením originálu nebo ověřenou kopií
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.

8.5. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Předloží-li
li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů
podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
klady prokazující splnění těchto profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
2. Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele
zadavatele:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
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4.
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6.

7.
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9.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů
ředpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje
zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložení jiných
dokumentů a dokladů k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Systém certifikovaných dodavatelů:
do
Předloží-li
li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v plném rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Pravost dokladů:
Uchazeči jsou povinni ve všech případech předložit originály
inály nebo úředně ověřené kopie
uvedených dokladů.
Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace:
kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.
Další požadavky na splnění kvalifikace:
kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí takové
akové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče či jeho jménem.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena
plná moc.
Změny v kvalifikaci:
Dojde-li
li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoli změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel
povinen bezodkladně tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně př
předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se
vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým
kte
je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81
zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí
uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace:
kvalifikace
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel
tel povinen prokázat splnění kvalifikace ve
lhůtě pro podání nabídek.

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1
písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.
cena
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Hodnotící kritérium je pro všechny části zakázky stejné, je jejím tedy nejnižší nabídková
cena.

9.2. VYHODNOCENÍ
Nejnižší nabídce je přiřazeno 100 bodů. Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru ceny nejvýhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky. Při hodnocení
nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

9.3. UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE A O VÝBĚRU
NEJVHODNĚJŠÍ
NĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel oznámí uchazečům výsledek zadávacího řízení, tedy zašle oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky nebo oznámení o vyloučení uchazeče do 5 dnů od rozhodnutí.

10. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDKY
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musejí být opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Nabídka bude
podána v jednom originále.
2. Nabídka bude podána v následující struktuře
-

Krycí list nabídky
ídky
Obsah nabídky - taxativní vymezení Zařízení, Softwaru a Služeb, které uchazeč nabízí
Čestné prohlášení o splnění minimální technické specifikace
Doklady o plnění kvalifikace
Návrh smlouvy – podepsaný

3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
4. Zadavatel nehradí
ehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

11. PŘÍLOHY
Příloha č. 01 – Technická specifikace
pecifikace požadovaného zařízení (v elektronické podobě)
Příloha č. 02 – Krycí list nabídky (v
( elektronické podobě)
Příloha č. 03 – Návrh smlouvy (v elektronické
elektronic podobě)
Příloha č. 04 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (v
elektronické podobě)
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