Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT
v případě IP, v případě GP ZS)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 Kč2:

Typ zakázky3
Lhůta dodání (zpracování zakázky)/
časový harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/14.0208
Společně pro vzdělávání občanů
ICT technika a další technické zařízení včetně SW
Dodávka
2. 11. 2012

Novohradská občanská společnost o. s.
Pod Vodárnou 349, 373 33 Nové Hrady
Irena Haňurová,
tel.: 724 039 021,
e-mail: irena.hanurova@gmail.com
690 92 869
CZ 690 92 869
Mgr. Lenka Kučerová,
tel.: 607 646 536,
e-mail: lenka.kuceru@seznam.cz
Od 2.11.2012 do 12.11.2012 do 12,00 hodin
Předmět zakázky se skládá z těchto prvků:
a) Kancelářský SW - 3 ks
b) Notebook včetně OS - 1 ks
c) PC sestava včetně OS – 2ks
d) Dataprojektor – 1 ks
Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci
50 000,- bez DPH (60 000,- včetně DPH)
Zakázka malého rozsahu
(Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.)
12. 11. 2012 v 12,30 – Zasedání výběrové komise
13. 11. 2012 – Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky uchazečům
16.11.2012 – Podpis smlouvy s vybraným uchazečem
21.11.2012 – Fyzické dodání předmětu zakázky

Pod Vodárnou 349, 373 33 Nové Hrady
Nabídková cena v Kč s DPH – váha 100%

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
3
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
2
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Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
dokumentace4:

Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady vymezené v §53, odstavec 1
zákona č. 137/2006 Sb.
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
Originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění
profesních kvalifikačních předpokladů předloží pouze
vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, 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).
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, případně
zadat pouze část předmětu zakázky.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné Zadávací dokumentaci, která je přílohou k této Výzvě a lze ji též
nalézt na www.novnos.cz

V Nových Hradech dne 29. 10. 2012

4

Irena Haňurová, statutární zástupce

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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