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Zadávací dokumentace pro podlimitní ve řejnou zakázku rozd ělenou na 5 částí 

zadávanou ve zjednodušeném řízení dle ZVZ 

 

    

1. Údaje o uchaze či 

Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (Krycí list) této zadávací dokumentace, a to na každou část, do které 

bude podávat nabídku. 

 

2. Údaje o ve řejné zakázce 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávku rozdělenou na 5 částí zadávanou dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. Zadávání veřejné zakázky se dále řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 7, datum platnosti 25. 10. 2012 (dále jen 

„Příručka“). Příručka je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-verze-7-platna-od-25-10-2012. 

Uchazeč je oprávněn podat nabídku do jedné, dvou, třech, čtyřech nebo do všech částí. 

Zadavatel upozorňuje, že předmět plnění v jednotlivých částech veřejné zakázky je dodáván v různých 

termínech. Termíny plnění jednotlivých položek v dílčích částech jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

a dále v Příloze č. 2A až 2E, pro každou jednotlivou dílčí část. Uchazeč podá svou nabídku k celému 

rozsahu části veřejné zakázky, do které se hlásí, tak, jak to vyžaduje zadávací dokumentace.  

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně 

všech dodatků a dodatečných informací. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, 

formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne 

včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech 

odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích 

podmínek s následkem vyřazení nabídky. 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Vzd ělávání pro konkurenceschopnost .  


























