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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0015 

Název projektu: ICT nás baví 

Název veřejné zakázky: 
Dodávka notebooků a software pro Základní školu a 

Praktickou školu Velké Meziříčí 

Předmět veřejné zakázky  Dodávka notebooků včetně software 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 
24. 11. 2014       

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Poštovní 1663/3, 594 01 Velké Meziříčí 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele:  

Mgr. Josef Prokop 

tel.: 605 086 068              e-mail: info@zsspecialnivm.cz            

IČ zadavatele: 708 314 32 

DIČ zadavatele: CZ708 314 32 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Josef Prokop 

tel.: 605 086 068              e-mail: info@zsspecialnivm.cz 

Lhůta pro podávání nabídek  Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 12. 2014 ve 12:00 h  

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění je zakázka na dodávku  výpočetní 

techniky a software. Bližší specifikace uvedena v příloze   

č. 1 zadávací dokumentace.  

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 
 209.090,- Kč bez DPH, tj. 253.000,- Kč včetně DPH 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 

Lhůta a místo dodání  Uvedeno v zadávací dokumentaci 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 

Poštovní 1663/3, 59401 Velké Meziříčí 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena včetně DPH – váha 100% 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

 

Uvedeno v zadávací dokumentaci 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku i doklady k prokázání splnění kvalifikace a ostatní 

náležitosti je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále 

v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného 

řazení těchto dokumentů.  

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný 

oprávněnou osobou. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 

uvést zadavatele v omyl. 

Pokud nabídka nebude splňovat všechny požadavky stanovené 

ve výzvě k podání nabídek, resp. v zadávací dokumentaci, jedná 

se o nabídku neúplnou. Jestliže bude nabídka shledána jako 

neúplná, bude zadavatelem vyloučena z dalšího hodnocení. 

Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou 

číselnou řadou a listy budou pevně spojeny tak, aby nabídka byla 

zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a uchazeč 

závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících 

bodech těchto pokynu pro zpracování nabídky. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

 

Uvedeno v zadávací dokumentaci 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Zadavatel si 

vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace zakázky je samostatný dokument.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

 

 
 

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů)/www stránky ZS (v případě 

grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře na www.msmt.cz/ www stránky ZS. 

 

 

Jméno: Josef 

Příjmení: Prokop 

E-mail: info@zsspecialnivm.cz 

Telefon: 566 522 828, 605 086 068 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/

