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)

KUOK 90034/2013

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.26/02.0081

Název projektu:

Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím
experimentů

Název příjemce podpory
(realizátora projektu)

Základní škola a Mateřská
příspěvková organizace

Název veřejné zakázky:

Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím
experimentů

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka (dodávka ICT vybavení a učebních pomůcek v rozsahu
a specifikaci dle zadávacích podmínek).

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:

21. října 2013

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola a Mateřská
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Náklo 126, 783 32 Náklo

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)

Mgr. Jiří Peřina
+420 773645507
jiri.perina@zsnaklo.cz

IČ zadavatele:

75029952

DIČ zadavatele:

CZ75029952

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Artory - Consulting, s.r.o.
Mgr. David Přichystal
tel.: +420 774662422
e-mail: david@artory.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data
zahájení a ukončení příjmu, vč.
času)

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 4. listopadu 2013 v
09:00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se
za okamžik dodání nabídky považuje její fyzické převzetí
zástupcem zadavatele.
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Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a montáž ICT vybavení a
učebních pomůcek v rozsahu a specifikaci dle zadávací
dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč (bez DPH):

Celková předpokládaná hodnota za předmět plnění
veřejné zakázky: 214 613,68 Kč bez DPH.
Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané ceny
veřejné zakázky!

Typ veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

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

Místa dodání/převzetí nabídky:

Předpokládané datum zahájení doby plnění je 11. listopadu
2013. Nejzazší termín ukončení doby plnění je 20. prosince
2013.
Místo dodání: ČR, Olomoucký kraj, Základní škola a Mateřská
škola Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace, Náklo 126,
783 32 Náklo
Nabídka bude doručena doporučenou poštou nebo osobním
podáním na adresu administrátora: Artory - Consulting, s.r.o., k
rukám Davida Přichystala, Gen. Svobody 30, 787 01 Šumperk, a
to nejpozději do 4. listopadu 2013 do 09:00 hod.
Uchazeč je povinen kompletní nabídku řádně zapečetit, označit
svými identifikačními údaji, razítkem a podpisem oprávněné
osoby a označit nápisem „Zatraktivnění výuky přírodovědných
předmětů prostřednictvím experimentů – NEOTVÍRAT“.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je
nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Uchazeč prokáže:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
ČP,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a
předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky (živnostenské oprávnění, licence),
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních
údajů odběratele. Zadavatel požaduje prokázání nejméně 3
dodávek obdobného charakteru (dodávka a montáž ICT
vybavení nebo učebních pomůcek) provedených dodavatelem v
posledních 3 letech v minimální výši 100 000,- Kč bez DPH za
každou zakázku.
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Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

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

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Listy nabídky
nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči
podají svázanou nabídku s očíslovanými stranami opatřené na
přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem
uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně
zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou
číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s
nabídkou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může
podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Bližší informace jsou součástí zadávací dokumentace.

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Dodavatel je povinen zahrnout do Smlouvy ujednání o archivaci
a kontrolách ve znění uvedeném v čl. 10 zadávací dokumentace.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:*

Další informace jsou součástí zadávací dokumentace.

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Zadávací dokumentace je v celém rozsahu zveřejněna na profilu
zadavatele na webové adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-amaterska-skola-naklo-okres-olomouc-prispevkova-organizace

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.

...............................
Ing. Tereza Schreiberová
zplnomocněný administrátor ZŘ
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