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

01/2012 (č.j. 327/2012)

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0259

Název projektu:

Pro všechny

Název zakázky:

Dodávka ICT vybavení

Předmět zakázky:

dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

19. října 2012

Název zadavatele:

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Sídlo zadavatele:

Školní 1530, 263 01 Dobříš

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy
tel: 318 521 040
e-mail: kastner@gymkc.cz

IČ zadavatele:

61100331

DIČ zadavatele:

-

Kontaktní osoba zadavatele:

Daniel Hošek
tel: 603768038
e-mail: mee@gymkc.cz

Lhůta pro podávání nabídek

Do 9. listopadu 2012, 13:00, a to písemně na adresu zadavatele

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky dle Specifikace
předmětu zakázky. Zboží bude dodáno nové se zárukou minimálně
2 roky. Variantní řešení zakázky není přípustné.

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:

420 000 Kč bez DPH

504 000 Kč s DPH
Žádná součást dodávky nesmí mít pořizovací cenu včetně instalace
vyšší než 39 900 Kč.
Typ zakázky:

Malého rozsahu

Lhůta dodání:

Celá dodávka včetně instalace bude provedena do 30. listopadu 2012.

Místa dodání/převzetí nabídky:

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena

Platební podmínky:

Uchazeč v návrhu smlouvy nastaví splatnost plnění ze strany
zadavatele 21 dnů po kompletní dodávce zakázky (lhůta započne den
po podepsání akceptačního protokolu zadavatelem).

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

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

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

•

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle §53 odst.1 zákona 137/2006, ve znění pozdějších
předpisů, řádně podepsané oprávněnou osobou uchazeče

•

Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

•

Kopie živnostenského oprávnění vztahující se k předmětu
zakázky (živnostenský list)

Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni
podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Požadavek na písemnou formu
nabídky:

1. 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. Nabídka bude podána v zalepené obálce opatřené
razítkem nebo podpisem uchazeče na uzávěru. Obálka bude označena
textem „Dodávka ICT vybavení – NEOTVÍRAT“.
2. Součástí nabídky je čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt
předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto
výběrového řízení.
3. Uchazeč předloží řádně podepsaný návrh kupní smlouvy, který
respektuje všechny podmínky stanovené touto dokumentací
a pravidly OP VK uvedenými zejména v platné Příručce pro
příjemce. Všechny strany smlouvy budou očíslovány, v souladu
s touto výzvou a zadávací dokumentací budou obsahovat:
•

smluvní strany vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny

Další podmínky pro plnění
zakázky:

•

předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně)

•

cena vč. DPH a uvedení samotného DPH

•

platební podmínky

•

servisní a instalační podmínky

•

doba a místo plnění

•

závazek splnění povinnosti poskytnutí dokladů kontrolním
orgánům (viz Další podmínky pro plnění...)

• další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však
do uzavření smlouvy.
Dodavatel má povinnost poskytnout veškeré doklady související
s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci projektu OPVK. Tato
povinnost trvá do roku 2025.
V případě nutnosti instalace předmětů dodávky je tento požadavek
uveden v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje od uchazeče závazek servisu u zadavatele do
druhého pracovního dne od nahlášení závady.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související
s předmětem plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude
stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny
v samostatné zadávací dokumentaci.

V Dobříši, 16. října 2012

......................................................................
RNDr. Jiří Kastner
ředitel školy

