Výzva k podání nabídek
pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy –
žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Číslo zakázky:
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.0924

Název projektu:

EU peníze školám

Název zakázky:

Vybavení školy

Předmět zakázky:

Dodávka

Typ zakázky

Zakázka malého rozsahu

Popis předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je dodání 3 počítačů a 2
notebooků včetně software. Dále jsou předmětem
dodání 2 interaktivní tabule včetně dataprojektorů a
ozvučení a 4 interaktivní pera navíc.

Předpokládaná hodnota zakázky:

291 667,- Kč bez DPH (350 000,- Kč vč. DPH)

Datum vyhlášení zakázky:

3.5.2011

Název zadavatele:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola,
základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov

Sídlo zadavatele:

Nádražní 698, 672 11 Moravský Krumlov

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Mgr. Jan Košíček, ředitel školy
Telefon: 511 112 900
E-mail: kosicekjan@seznam.cz

IČ zadavatele:

49438905

DIČ zadavatele:

-

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Svatoslav Ryšavý
Telefon: 511 119 183
E-mail: svrysavy@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

do 13.5.2011 do 12:00 hod

Termín otevírání obálek:

13.5.2011 v 15:00

Místo pro podávání nabídek /
otevírání obálek:

Nádražní 698, 672 11
ředitele školy

Způsob zpracování a členění
nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za
celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících
činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude
stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Moravský Krumlov, kancelář

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč a to
v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková
cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude
uvedena na krycím listu nabídky.
Platební podmínky

Kupní cena bude uhrazena na základě vystavených
daňových dokladů – faktur se splatností 90 dní.

Lhůta dodání

Zakázka bude rozdělena do dvou dodávek, přičemž
dodávka proběhne na základě písemné výzvy zadavatele
(konkrétní termín závisí na čerpání prostředků z dotací
EU):
I. fáze dodávky (interaktivní tabule) květen / červen 2011
II. fáze dodávky (počítač, notebooky a interaktivní pera)
bude následovat po 6-14 měsících od první dodávky dle
podmínek projektu EU peníze školám.

Místa dodání:

Nádražní 698, 672 11 Moravský Krumlov

Hodnotící kritéria:



Nabídková cena 70%



Dodací lhůta 15%



Záruka na povrch interaktivní tabule 15%

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

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

Zadávací lhůta:

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem
30.6.2011. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí
této lhůty svými nabídkami vázáni.

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

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. Veškeré doklady musí být
zpracovány v českém jazyce.

Požadavek na prokázání
kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb. čestným prohlášením.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č.
137/2006 Sb. předložením:


živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského
rejstříku



výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v
ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
dodavatele předložením:


pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu pojistná
částka odpovědnosti za škodu ve výši alespoň
350 000,- Kč (dle § 55 odst. 1 písm. a))



čestného prohlášení s uvedením obratu dodavatele
ve výši min. 1 050 000,- Kč (bez DPH) v každém z
posledních 3 uzavřených účetní období. (dle § 55
odst. 1 písm. c))

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal technických
kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení se seznamem alespoň pěti zakázek
obdobného
charakteru
úspěšně
realizovaných
uchazečem v posledních třech letech a to v minimální
hodnotě 200 000,- Kč bez DPH za každou zakázku.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
zadavatel uchazeči oznámí.

Požadavek na obsah nabídky:

Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy,
která bude splňovat zadávací podmínky zadavatele.
Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení
obecně závazných právních předpisů.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Předložení
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu
této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na
veřejné zakázce.
Uchazeč je povinen předložit písemné prohlášení,
z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání
splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku),
která bude obsahovat svazek nabídky. Obálka bude
uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem
uchazeče
a
zřetelně
označena
nápisem:
NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA „Vybavení školy“

Další podmínky pro plnění zakázky:

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo
další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také
v samostatné zadávací dokumentaci. O zadávací
dokumentaci mohou uchazeči žádat písemně zasláním
emailu na adresu: svrysavy@seznam.cz nebo zasláním
dopisu na adresu: Nádražní 698, 672 11 Moravský
Krumlov. Zadávací dokumentace jim bude zaslána
nejpozději do 3 dnů od obdržení žádosti.

Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

V Moravském Krumlově dne 3.5.2011



zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku na
základě ustanovení § 84 zákona



nevracet uchazečům podané nabídky



neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč
vynaloží na účast v zadávacím řízení

.............................................................................
Mgr. Jan Košíček, ředitel školy

