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|NVEST|CE Do BoZVoJE VZDĚLÁVÁN

PARDUBlcKÝ
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Výzva k podání nabídek
(pro účelyuveřejnění na WWW.m5mt.cz nebo WWW stránkách krajů pro zadávánízakázek z prostředků finanční
podpory oP VK, které se VZtahujína případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. I37 l2a06 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů )

čísloveřejné zakázky
Název proHramu:
Registračníčísloproiektu
Název projektu:
Název veřeiné zakázkv:
Předmět veřejné zakázky:

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
5ídlo zadavatele:
osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele: Vč.
konta ktních údajů(telefon a
emailová adresa)
lč zadavatele:
DlČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
vč. kontaktních údajů(teIefon
a emailová ad resa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájenía ukonče n í
příjmu, vč. času):

cL3L423
operačníprogralŤVzdélávánípro kon
cz.r.a7 I L.L.oo I 44.ooLz

ku

renceschop nost

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

v Pardubickém kraji.
Dodávka IT technologií
Předmětem zakázky je dodávka robotických stavebnic včetně
sW a drobného dop|ňkového materiálu. Dále dodávka
note booků včetně kancelářského SW.
15.11.2013

Gymnázium, Pardubice, Mozařtova 449
Mozartova 449,53O 09 Pardubice
Mgr. Marek Výborný
r el .: 466 4L2 838 ,

7

32

7

89 248

red ite l@gvmoza rt.cz

48161063

cz

48L61_063

Mgr. Marek Výborný
Tel.: 466 41,2838,732789 248
red ite l@svmoza rt. cz
Zahájení přrjmu nabídek: 18' 11' 2013
Ukončenípřrjmu nabídek: 2. t2' 2o!3 ve 12;00 hod. (do této
doby musí být dodána nabídka do sídla zadavate|e).
osobní doručenínabídky je možnépo ce|ou dobu Ihůty pro
podánínabídek v době od 8:00 hod. do 14:00 hod., pos|ední
den Íhůtydo 12:00 hod., na sekretariátě gymnázia.
Rozhodující je datum doručenÍ,nikoIiv odeslání.

obálka bude opatřena nápisem ,,NEoTVíRAT - Výběrové
řízení,,Dodávka IT technologií".

otvíráníobálek proběhne dne 3.12. v 10:00 hodin v sídle

zadavatele hodnotící komisí, kterou jmenuje ředltel ško|y.
Hodnocení nabídek proběhne bez přítomnosti uchazečů.
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INVESTIOE Do RoZVoJE VZDĚLÁVÁN

Popis předmětu veřejné
zakázky:

která ie

Lhůta dodání: (zpracován í
veřejné za kázky)/ časový
harmonogram p lněn í/ doba
trvání veřeiné zakázkv
Místa dodání/převzetí plnění:

Hodnotící kritéria:

l14(ť
PABDUBlcKÝ

Í

Předmětem zakázky je dodávka robotických stavebnic
včetně SW a drobného doplňkového materiá|u. Dále
dodávka notebocků včetně kancelářského SW - příloha č. 1
7adávací dokumentace'
ZadaVatei požaciuje, aby všechny nabízené dodávka byla
v souladu

Předpokládaná hodnota
veřeiné zakázkv v Kč:
Typ veřejné zakázky

ffi

p

s podmínkami uvedenými

v zadávací dokumentaci,

říloho u výzvv.

3LL.41v,- Kč bez DP!-l, 376.8L4,- Kč s DPH
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod|e PpP verze
7. Nejedná se o zadávací řízenípodle zákona č. I37 /2006 sb.,
o veřelných za kázkách.
Požadovaný ternlin dodávky je do 20.1".201"4

Gymi^,áziur:r' Paidubice, Mozartova 449

Nabídky budou hodnoceny pod|e jediného kritéria a to je
nejnižšínabídkor,á cena bez DPH.
Váha kritéria 1e !C0% '

Nabídky budou hodnoceny dIe nabídkovéceny V Kč bez DPH
od nejn ižšípo nejvyšší.
Vítěznoi] nabídk: u bude nabídka s nejnižšínabídkovou cenou
bez DPH.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
zá klad ě zadávací
dokumentace:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písern né
zpracovánísmlouvy
dodavatelem):

Kvalifixaci sptní dodavatel, který prokáže spInění zák|adních
kvalif ixačních přeopokIadů a profesních kvaIifikačních

předpck|adů :ccle S53 a 554zákona č.I37/2006 sb'
o veřej.:ých zakázl<ách. Viz zadávací dokumentace

Uchazeč Ve své nab,ídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky
včetně ;<ontaktnícr, Ú.jajů, (telefon, e-mailovou adresu).

Nabídka musi bÝt Zadavate|i podána v písemnéformě V ]originále psaném včeskémjazyce. Požadavek na písemnou
formu ;e považován za sp|něný tehdy, pokud je nabídka
podepsána csoblu oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadaVatele uvési v omyl' Nabídka bude zajištěna proti
neoprávněné manipulaci s jednotlivými Iisty a zajištěna proti
ma

n

ipu laci.
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YÍz. Zadávací dokurnentace _ zadávací dokumentace je pří|ohou
Požadavek na zpracování
nabídkY a způsob zpracování této výzvy včetně svých příloh.

Povinnost uchovávat dok!ady
a umožnit kontrolu:

Dalšípodmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Dodavatel je po,.linen umožnit Všem subjektům oprávněným
kvýkonu kontroly pÍojektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontroiu dokladů souvisejícíchs plněním
zakázky, ato pc dobu danou právními předpisy čR k jejich
archivaci (zákon č. 5631199I sb', o účetnictví,a zákon
č ' z35/zJc4 jb'' _ obni z přidane hodnoty).
ZadaVaIel Si vyhiaZUje práVo:

c

zrušit zaiavac| řízení, a to i bez udání důvodu, nejpozději do
uzavření srntouvy s vybraným dodaVatelem.

NabÍdka má 3ýt :.]dána v českémjazyce. Platby budou probíhat
Výhraoně v Kč a r'ovrěž veškeré cenové údaje budou rovněž
V této nrěně' Z..avatei nebude poskytovat Zá|ohy.
Uchazeč be;"e na věcomípovinnost zadavatele dodržet
poŽaoavky ra .]r..]!,ici'lu v rámci programů strukturá|ních fondů
stanov€lé v č,. 9 rařízeníKomise (ES) č.1'828/2006
a V Pravic]ec|'l pi'o publiciru, a to Ve Všech relevantnÍch

dokumentech iýkajícíchse daného zadávacího řízeníčipostupu
tj. zejména V ZadaVa.i dokumentaci, Všech smlouvách a dalších
dokumei]iec.l .lz::nujícÍcn se k cjané zakáZce'
Seznam rrřiioh výzvv
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pociánj nabídkv:

ZacjáVací cokil mentace

:ávrr sn'

oUVy, seznam položek (příloha č. 1 zadávací
doi(umeniace)
k Ycí iist r'ablcky /příloha č. 2 zadávacÍ dokumentace)

čest1éorchlášen1dodavatele o spInění ZákIadních
(Vali,';i3a1icn předpoklaců a o ekonomické a finanční
ZojsobiIo!|i spInit veřejnou zakázku (přílohy č.3 a č.4
ZadáVací coku mentace)

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

specifika.e ořec n ě'il plnění_ příloha č. 5 a č. 6 zadávací
doku me rtace
Zá jerncl s; rclc _: ''lvžáda-: Lc'ptetni zadiívacídokL'
{včetně lřllc"l - ij,yi'h snrlouvy, krycí list rozpočtu' čestná
prohlášení' sgeci:.:(aCe _ příiohy č' 5 a č.6) u Mgr. MaÍka
Výbcrne'lo, ie,i l re Ie škoiy'

i

reditel@evmoza rt.cz

Zadavatel si

tel..466 /-' ) a)a
zadávací řízeni eřec ieho ukončenímzrušit.
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V Pardubicích dne 15. listopadu 2013

, Pardubice, Mozartova 449

před jeho uveřejněním na WWW'msmt'cz/
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře
www strán ky ZS.
]méno:
E-mail:

Telefon:

reditel@gVm ozart.cz

466 4r2838,132189 248
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