
 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 

757 01  Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 
___________________________________________________________ 

 
Výzva k předložení nabídky 
 
Předmět nabídky: 
 
Modernizace počítačové sítě a ICT vybavení školy 
 
PODMÍNKY VÝZVY: 
Zadávací dokumentaci naleznete na stránce elektronického tržiště: 
http://gem.b2bcentrum.cz/ 
pod číslem: G09/68279 
 
Specifikace předmětu zakázky: 
Předmětem výzvy k podání nabídky je provedení výběru nejvýhodnějšího dodavatele na  
Modernizace počítačové sítě a ICT vybavení školy, dle níže uvedených technických 
požadavků. 
 
Požadavky na vybavení: 
1. Notebook, wifi, kamera, 4USB, brašna, myš -   požadováno 17 ks 
2. Víceúčelová tiskárna, laser, barevná, TCP/IP, scanner – požadován 1ks 
3. Rack 22U 19“, 1200 x 600 x 600 mm  - požadován 1 ks 
 
Termíny plnění: 
Maximální dokončení a předání dodávky  : do 30. 12. 2009  
 
Místo plnění: 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 
Vsetínská 454 
757 01 Valašské Meziříčí 
 
Způsob hodnocení nabídek: 
Nabídkové ceny budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny 
 
Způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Výše nabídkové ceny,  bude uvedena ve skladbě : bez DPH, samostatně DPH 19% a 
včetně DPH ( tato cena bude považována za nejvýše přípustnou ) 
Splatnost faktury bude do 14 dnů od doručení, bez možnosti poskytnutí zálohové platby 
 

Lhůta pro podání nabídky: 
Lhůta pro podání nabídky je do 11 12. 2009 do 12.00 hod. na adrese zadavatele. 
 
Způsob zpracování a lhůty podání nabídek: 
1) Nabídky mohou být doručeny poštou nebo osobně na adrese zadavatele v poslední den 
výzvy do 12.00 hod. 
 



2) Doručení nabídek požaduje zadavatel v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření 
razítky a podpisy uchazečů a označených zřetelně : Výzva – neotvírat cenová nabídka na 
Modernizaci počítačové sítě a ICT vybavení školy 
 
3) Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
 
4) Nabídka bude obsahovat doložení kvalifikačních předpokladů : 
Profesní kval. předpoklady dle § 54: - doložením kopie oprávnění k podnikání 
Základní kval. Předpoklady dle § 53 :  
- doložením kopie výpisu z evidence Rejstříků trestů ( každý člen statutárního orgánu ) 
- čestným prohlášením, že společnost. není v likvidaci, že na její majetek není vyhlášen 
konkurz, že nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na soc. s zdrav. pojištění   
 
Práva zadavatele: 

1. zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres 
účastníků výzvy zájemcům 

2. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy 
3. účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu 

výdajů spojených s účastí ve výzvě 
4. zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit ,neuzavřít smlouvu se 

žádným uchazečem 
 
 
 
 
 
Mgr. Antonín Liebel 
Ve Valašském Meziříčí, 1. 12.  2009 
 
 


