
ÉVRoPsKÁ UNIE
Evropské strukturální a řnvestiční fondy
operační program Výkar*, vý,voi a vzdétávání

nŮu
vÝzvn'r pooÁnÍ xenÍDKY

pro veřejnou zakézku malého rozsahu s názvem

,,l\ákup ICT techniky _ [I.o'

Název zadavate|e:
Ič zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavate|e:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

ZáHadní škola
00848 1 9 1

Komenského 6,742 35 odry
Josef Hladný, ředitel školy
Richard BlaŽevič, 7 7 437 0226
Josef Hladný, ředitel školy, 5567 30237

I. Vymezení předmětuo doby plnění a předpokládané hodnoty za

1) Předmětem zakázky je dodávka stolních počítačů včetně softwarové instalace, včetně
proškolení zaměstnanců a dodávka notebooků podle požadavků a potřeb Zríkladní školy
odry, Komenského 6 v rozsahu:
a) technických podmínek pro stolní počítače a notebooky - viz příloha č. 3 zadávací

dokumentace.
b) zadávací dokumentace k této veřejné zakžzce.

Tato veřejnázakázka je spoluťtnancována z evropských strukturálních a investičních fondů.

Přesný rozsah předmětu veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací
dokumentaci, která bude zadavatelem zas|ána na základě žádosti účastníka zadávacího
Íízení. Žáaost zašle účastník zadávacího íízení na el. adresu:
rich ard. b I azev ic@kom en s ka. co m

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky;
a) Termín zahájení realízace: 16. únoru 2017
b) Nejpozdější termín pro dodiání: do 17. března 2017 (dÍívější termín dodání je možný)
c) Místem plnění je: sídlo zadavatele.

3) Předpokládaná hodn ota zaká.zky 238 829,60,- Kč bez DPH.

Ztohoz
- předpokládanáhodnota PC: 157.016,- Kč
- předpokládanáhodnota SW: 49.584,- Kč
- předpokládaná hodnota NTB: 32.229,60Kě



] II. Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Nejlépe bude hodnocena celková nabídková cena V Kč bez DPH, která bude nejnižší v rámci
všech hodnocených nabídek veřejné zakázky.

uI. Požadavky na kvalifikaci:

Podrobné poŽadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů jsou popsány v zadávací
dokumentaci.

IV. Požadav sob zpracování nabídky:

1) Podrobné poŽadavky na způsob zpracování nabídky jsou popsány v zadávaci
dokumentaci.

2) Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu:
Záklaďní škola, Komenského 6,742 35 odry do 6. 2. 2017 do 14:00 hodin.

3) Účastník zadávaciho Ťízení je povinen nabídku doručit v uzavřené, nepoškozené
obálce (balíku). obálka bude uzavřena a opatřena razitkem účastníka zadávacího
řízení a zřetelně oznaěena nápisem:

,,NEOTVÍRAT _ vuŘE"lNÁ ZAKÁZKA,,
,,Nákup ICT techniky II.o'

Na obálce musí být adresa účastníka zadávaciho Íízení. Doručené nabídky budou
evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy'
které by mohly zadavatele uvést v omyl.

v. Práva zaďavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdrŽené nabídky.
Zadavate| nebude účastníkům zadávaciho Íizeni hradit žádné náklady spojené s účastí
v zadávacÍmŤizení.
V souladu s ustanovením $ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanění kontroly.
Zaďavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloŽené nabídky a následně
neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů.
Zadavatele je oprávněn zadáyací tízení kdykoliv zrušit až do uzavŤení smlouvy
s vybraným dodavatelem.

V odrách dne 19. r ' 2017
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