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)

KUOK 81071/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.26/02.0059
Pokusy ve výuce přírodovědných předmětů
Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková
organizace
Dodávka měřící techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřící techniky dle
vymezení v zadávací dokumentaci.
16. září 2013
Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková
organizace
Slatinice 124, 783 42 Slatinice
PaedDr. Iva Tomášková, ředitelka
telefon: 731 400 246
email: iva.tomaskova@zsslatinice.cz

70998400
PhDr. Michal Šabatka
telefon: 737 811 212
email: michal.sabatka@seznam.cz
27. září 2013, 10:00

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřících přístrojů,
softwaru a školení v rámci projektu s registračním číslem
CZ.1.07/1.1.26/02.0059 a názvem „Pokusy ve výuce
přírodovědných předmětů“. Zadavatel veřejné zakázky
obdržel finanční dotaci z operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, číslo globálního grantu
CZ.1.07/1.1.26, název Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

285 537 Kč

Typ zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu - 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

Zadavatel požaduje dodání a montáž dodávaného zařízení
do 30 dnů od podpisu smlouvy, včetně provedení školení.

Nabídku je třeba doručit do sídla zadavatele – Základní škola
a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace, Slatinice
Místa dodání/převzetí nabídky:
124 k rukám PaedDr. Ivě Tomáškové nebo jí pověřené
osobě.
Hodnotící kritéria:
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních
Požadavky na prokázání splnění předpokladů formou čestného prohlášení, profesních
základní a profesní kvalifikace
kvalifikačních předpokladů – výpis z obchodního rejstříku a
dodavatele:
výpis ze živnostenského rejstříku a technických kvalifikačních
předpokladů dle zadávací dokumentace.
Požadavek na uvedení kontaktní Uchazeč v krycím listě nabídky uvede jméno kontaktní osoby
osoby uchazeče:
včetně telefonu a emailu dle přiloženého vzoru.
Nabídka musí být zadavatelem 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. Nabídka musí mít formu uvedenou
dodavatelem):
v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy je součástí zadávací
dokumentace.
Požadavek na zpracování
Nabídka bude zpracována dle pokynů v zadávací
nabídky a způsob zpracování
dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena dle pokynů
nabídkové ceny
v zadávací dokumentaci.
Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele k
tomu, aby umožnil do roku 2025 všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je
Povinnost uchovávat doklady a
dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s
umožnit kontrolu:
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Další podmínky pro plnění
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Více viz zadávací
zakázky:*
dokumentace.
Podmínky poskytnutí zadávací
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. V ostatních
dokumentace
případech si ji lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.
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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