Výzva k podání nabídek
Číslo veřejné zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):
Datum vyhlášení veřejné
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 veřejné
zakázky:

KUOK 93998/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/1.1.26/02.0040
Věda kolem nás
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola,
Přerov, Denisova 3
Denisova 3, 751 52 Přerov
Zakázka na dodávku zařízení, přístrojů, učebních pomůcek a
dalšího vybavení pro modernizaci výuky biologie, fyziky a
chemie
Dodávka
5. 11. 2013
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola,
Přerov, Denisova 3
Denisova 3, 751 52 Přerov
Mgr. Romana Studýnková, ředitelka
Telefon: +420 581 291 203
E-mail: studynkova@gjb-spgs.cz
619 85 759
CZ61985759
Ing. Šárka Goldmannová
Příční 861/4, 750 02 Přerov
Telefon: +420 602 754 288
E-mail: sarka.goldmannova@goldmann.cz
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po
dni zahájení výběrového řízení a končí dne 18. 11. 2013
ve 12.00 hod.
Místo pro podání nabídek:
Ing. Šárka Goldmannová
Příční 861/4
750 02 Přerov
Předmětem zakázky je dodávka zcela nových, funkčních a
nepoužitých přístrojů, zařízení, učebních pomůcek, pracovních
oděvů, ochranných pomůcek a laboratorních potřeb (dále jen
zboží) dle technických specifikací uvedených v zadávací
dokumentaci. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění.
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Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč (bez
DPH):

maximálně 270.578,00 Kč bez DPH, tj. 327.400,00 Kč vč.DPH

Typ veřejné zakázky:

Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu a
pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné
ustanovení zákona, v těchto případech se zadavatel i
uchazeči budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.
Zadavatel je povinen při zadání této zakázky postupovat
pouze dle Příručky pro příjemce finanční podpory z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
verze č. 6, oddíl 7. Postupy pro zadávání zakázek při
pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK.

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

Do 16. 12. 2013
Místem plnění dodávky
zadavatele.

Místa dodání/převzetí plnění:

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

a záručního servisu

je

sídlo

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola,
Přerov, Denisova 3
Denisova 3, 751 52 Přerov
Nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena překročí
předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky, bude nabídka
uchazeče vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek.
Uchazeč
prokáže
splnění
základních
kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů (příloha zadávací
dokumentace). Uchazeč prokáže splnění profesních
kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního
rejstříku a oprávnění k podnikání. Doklady prokazující splnění
profesní kvalifikace předloží uchazeč v prosté kopii.
Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce kontaktní osobu ve
věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Další povinnosti
uchazeče jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí být zadavateli předložena v písemné podobě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Právní úkony nelze činit elektronicky podepsané zaručeným
elektronickým podpisem.

2

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele
k povinnosti uchovávat minimálně do roku 2025 doklady
související s plněním této veřejné zakázky a k povinnosti
umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je veřejná zakázka hrazena,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné
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 bude zpracována v českém jazyce
veřejné zakázky:*
Podmínky poskytnutí zadávací Zadávací dokumentace je uveřejněna
dokumentace
olomoucky.cz/opvk
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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