Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

Modernizace hw vybavení školy 2

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce)
:

Předmětem plnění je nákup hardwaru a softwaru pro
Gymnázium Lanškroun dle potřeb školy. Podrobná
specifikace dodávek je uvedena v krycím listu - příloze této
výzvy.

Datum vyhlášení zakázky:

2. prosince 2015

Název/obchodní firma
zadavatele:

Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113

Sídlo zadavatele:

nám. Jana Marka Marků 113, 563 12 Lanškroun

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

RNDr. Věra Šverclová, ředitelka školy

IČ zadavatele:

49314653

DIČ zadavatele:

Zadavatel nemá DIČ

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Mgr. Dagmar Flídrová

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Lhůta pro podávání nabídek: 7 dní

sverclova@gymla.cz
465 321 070

flidrova@gymla.cz
465 321 070

Datum zahájení příjmu: 2. prosince 2015
Datum a hodina ukončení příjmu: 11. prosince 2015 9.00
hod.
Rozhodující je datum doručení, nikoli odeslání

Popis předmětu zakázky:

Podrobná specifikace dodávek je uvedena v krycím listu příloze této výzvy. (Příloha 1)

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Celková cena zakázky:

Typ zakázky

145 000 Kč bez DPH (175 450 s DPH)
Uvedené ceny jsou maximální možné.
Zakázka malého rozsahu
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Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí podle § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Doba trvání zakázky: do 30. 12. 2015

Místa dodání/převzetí nabídky:

Písemnou nabídku lze podat poštou, kurýrní poštou nebo
osobně (kancelář školy) na adresu zadavatele.
Nabídka bude doručena v jedné zalepené obálce na adresu:
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
nám. Jana Marka Marků 113
563 12 Lanškroun
Na obálce musí být čitelně označeno:
Dodávka HW a SW v rámci zakázky projektu Modernizace
hw vybavení školy 2 „Veřejná zakázka – NEOTVÍRAT“
Na obálce musí být čitelně uvedena adresa uchazeče (přesný
název a oficiální sídlo).

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom
vyhotovení dle formálních a technických podmínek
zadavatele uvedených v této Výzvě. Návrh smlouvy včetně
položkového rozpočtu je uchazeč povinen dále předložit
v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu
.doc, .docx., .rtf, .xls nebo .xlsx.
Všechny listy nabídky včetně návrhu smlouvy musí být pevně
svázány v jednom celku. Nabídka musí být zpracována
v následujícím pořadí:
 Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 Vyplněná Příloha č. 2 - příslušný Návrh Kupní
smlouvy s doplněnými parametry nabízené služby na
patřičných místech
 Vyplněná Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
 Vyplněná Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o
nepodílení se na přípravě výběrového řízení
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Další požadavky:



Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně
DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími
podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.
Požadavek na předložení
čestného prohlášení

Uchazeč vyplní Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, a že nemá nedoplatek na pojistném ani penále
na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele. (Příloha3)
Uchazeč vyplní Čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt
předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání
předmětného výběrového řízení. (Příloha 4)

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Zadavatel požaduje dodání nových výrobků, nikoli použitých
či repasovaných.
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení
bez udání důvodu.

Přílohy této výzvy:
Příloha 1 - Krycí list nabídky
Příloha 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha 3 - Čestné prohlášení
Příloha 4 - Čestné prohlášení

Č. j.: 366/2015/GL
V Lanškrouně dne 2. prosince 2015
RNDr. Věra Šverclová
ředitelka Gymnázia Lanškroun
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