
 

 
 

Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
 
Platné od 27.4.2009  Stránka 1 z 3 

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: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0006 
Název projektu: Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ 
Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele technického vybavení projektu 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka technického vybavení projektu – výpočetní a 
prezentační techniky. 

Datum vyhlášení zakázky: 18. prosince 2009 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč 
PŘO MŠMT 

Sídlo zadavatele: nám. Jana Kypty 74, 588 56  Telč 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Petr Kesl 
Tel.: 567 223 525 
kesl@vkc-telc.cz 
 

IČ zadavatele: 708 721 80 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Mgr. Marie Tripalová 
Tel.: 567 223 525 
Mobil: 724 747 552 
Email: tripalova@vkc-telc.cz 
 

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

Písemné nabídky lze podávat od 18. 12. do 31. 12. 2009 do 12 
hodin. 

Popis předmětu zakázky: Dodávka technického vybavení projektu, která zahrnuje tyto 
produkty: 
3 x notebook, 3 x myš k NTB, 1 x MiniNTB s myší, 1 x PC 
s LCD,Operační systémy ke všem NTB a PC, 5 x Profesionální 
kancelářský SW, 5 x Antivirový program, 4 x brašna na NTB, 1 
x multifunkční zařízení, 1 x flipchart, 1 x dataprojektor, 1x 
kamera digitální, 1 x mobilní telefon, 5 x flash disk - 8 GB, 35 x 
flash disk - 4 GB, 1 x kopírovací zařízení. 

Nejvýše přípustná hodnota 
zakázky v Kč2: 

251 260,51 Kč (299 000,- Kč s DPH). 
Uchazeč je povinen zohlednit aktuální cenu DPH v době 
uzavření smlouvy.

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
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Typ zakázky3 Zakázka malého rozsahu. 
Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

 
Dodání veškerého zboží do 31. ledna 2010, instalace a 
reinstalace do 15. února 2010. 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč, 
nám. Jana Kypty 74, 588 56  Telč 

Hodnotící kritéria:  
• Nabídková cena – 100 %. 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace4: 

Zájemce je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání 
nabídek prokázat: 

• Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 
1) písmeno a) až i) zákona č. 137/2006 Sb. 
v platném znění, a to předložením čestného 
prohlášení, které je podepsáno osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho 
jménem. Toto čestné prohlášení je součástí 
podkladů výzvy.  

• Potvrzení příslušeného finančního úřadu, dle § 
53 odst. 1 písm. f) 

• Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán nebo doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci.  

Potvrzení příslušného finančního úřadu a Výpis z Obchodního 
rejstříku nebo obdobné evidence musí být předloženy v originále 
nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dní. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

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

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

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 

Povinnost uchovávat doklady a Kupní smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 
                                                 
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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umožnit kontrolu: 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). 
Ze smlouvy bude dodavatel vázán povinností uchovávat 
minimálně do roku 2025 doklady související s plněním této 
zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
těchto dokladů. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Jsou uvedeny podrobně v zadávací dokumentaci. 

*nepovinný údaj 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou 
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
 


