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 veřejné zakázky (bude
doplněno ZS)
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:

KUOK 93618/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/1.1.26/02.0094

Podpora vzdělávání fyziky a astronomie
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka výpočetní techniky
4. 11. 2013

Název/ obchodní firma zadavatele:

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

Sídlo zadavatele:

Kollárova 3, 796 01, Prostějov

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)

Ing. Michal Šmucr – ředitel školy, vedoucí projektového
týmu
tel.: 582 344 060
e-mail: m.smucr@gjwprostejov.cz
479 222 06
-

Mgr. Michal Vodička – manažer projektu
tel.: 582 344 060, 724 769 109
email: m.vodicka@gjwprostejov.cz
5. 11. 2013 – 19. 11. 2013, 12.00

Popis předmětu veřejné zakázky:

Dodávka výpočetní techniky pro projekt – bližší informace
jsou obsahem Zadávací dokumentace, která přílohou č. 1
této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč (bez DPH):

536.281,- Kč bez DPH (648.900,- Kč s DPH)

Typ veřejné zakázky:

Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.

Lhůta a místo dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový

30. 12. 2013
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harmonogram plnění/ doba trvání
veřejné zakázky

Kollárova 3, 796 01, Prostějov

Místa dodání/převzetí plnění:

Kollárova 3, 796 01, Prostějov

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky
Požadavek na zpracování nabídky
a způsob zpracování nabídkové
ceny
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění veřejné
zakázky:*

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní
kvalifikace jsou blíže specifikované v zadávací
dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání
nabídek.
Kontaktní osobu uchazeč vyplní do smluvního vzoru, který
je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří přílohu
č. 1 této výzvy k podání nabídek.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny je uveden v zadávací dokumentaci, která
tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.
Tato povinnost je součástí smluvního vzoru, který tvoří
přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1
této výzvy k podání nabídek.
 Nabídka musí být podána v českém jazyce.
 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit
bez uvedení důvodu.
 Zadavatel stanoví, že zadávacího řízení se může
účastnit pouze uchazeč, který zaměstnává více než
50% osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, z celkového počtu
zaměstnanců uchazeče.
 Podrobná specifikace údajů uvedených v této výzvě
k podání nabídek a další podmínky a požadavky na
zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy
k podání nabídek.
 Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy
nebo je k dispozici na www.gjwprostejov.cz
 Zadávací dokumentaci v písemné formě je možné si
vyzvednout v sídle zadavatele, tj. Kollárova 3, 796 01,
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Prostějov, pouze po předchozí telefonické domluvě
s Mgr. Michalem Vodičkou na tel.: 582 344 060,
724 769 109.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

V Prostějově, dne 30. 10. 2013

Ing. Michal Šmucr

Pozn.: Výzva k podání nabídek, odeslaná uchazečům, musí být podepsána zadavatelem
/oprávněnou osobou.
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