Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory 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
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název 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)
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
1

Integrace ICT do výuky
CZ.1.07/1.3.00/51.0022
Integrace ICT do výuky
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků.
10.únor 2015
Základní škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice
Podřipská 15, Horní Beřkovice
Mgr.Marcela Sekerová, ředitelka školy
416 873 512 / 604 884 510
skola@obechorniberkovice.cz
72744197
Mgr.Marcela Sekerová, ředitelka školy
416 873 512 / 604 884 510
skola@obechorniberkovice.cz
11.únor 2015, 8:00 - 10.březen 2015, 12:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 kusů notebooků.
Specifikace zařízení je uvedena v zadávací dokumentaci.
180 000,- Kč včetně DPH
148 760,- Kč bez DPH
DPH 21% 31 240,-Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu - nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Zadavatel požaduje dodání a montáž dodávaného zařízení
do 30 dnů od podpisu smlouvy, včetně provedení školení.
Místo dodání: Základní škola Horní Beřkovice, Podřipská
15, Horní Beřkovice, 411 85
Nabídku je třeba doručit do sídla zadavatele – Základní
škola Horní Beřkovice, okres Litoměřice, k rukám Mgr.
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Marcele Sekerové nebo jí pověřené osobě.
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních
předpokladů formou čestného prohlášení, profesních
kvalifikačních předpokladů – výpis z obchodního rejstříku
a výpis ze živnostenského rejstříku a technických
kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace.
Uchazeč v krycím listě nabídky uvede jméno kontaktní
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
osoby včetně telefonu a emailu dle přiloženého vzoru.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v písemné
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
formě. Požadavek na písemnou formu je považován za
požadavků na písemné
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
zpracování smlouvy
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí mít
dodavatelem):
formu uvedenou v zadávací dokumentaci.
Nabídka bude zpracována dle pokynů v zadávací
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena dle pokynů
v zadávací dokumentaci.
nabídkové ceny:
Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele k
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: tomu, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena,
provést kontrolu dokladů souvisejících s 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).
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Více viz
Další podmínky pro plnění
zadávací dokumentace.
zakázky:
Další požadavky jsou blíže specifikovány v zadávací
Další podmínky pro plnění
dokumentaci.
zakázky:
Zájemci získají zadávací dokumentaci včetně všech příloh
Podmínky poskytnutí
stažením z webových stránek zadavatele:
zadávací dokumentace:
http://www.obechorniberkovice.cz/zs/
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.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Michal
Šabatka
michalsabatka@gmail.com
737 811 212
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