ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 586, okres PŘEROV

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na splnění veřejné
zakázky malého rozsahu
1. Identifikační údaje veřejného zpracovatele
Název zadavatele: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čech a586, okres Přerov
Sídlo: Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61985589
Statutární orgán: Mgr. Olga Odehnalová
Kontaktní osoba Mgr. Olga Odehnalová
Tel.: 581762032,604635530
Email: reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov vyhlašuje výběr prováděcí firmy
na akci Vybavení jazykové učebny interaktivní tabulí
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o dodání interaktivní tabule do učebny.
Specifikace: interaktivní dataprojektor + keramika Triptych s ozvučením včetně montáže
3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadavatel poskytne dodavateli bližší informace na prohlídce místa plnění veřejné zakázky
dne 3.7.2017 v 10 hodin. Zadávací podmínky specifikují obsah nabídky .
4.Termín realizace – srpen 2017
5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.7.2017 ve 9 hodin
Nabídky se přijímají na adrese : Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací
k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
uchazeče. Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit v prosté
kopii. Od vítěze soutěže je objednatel oprávněn si vyžádat originál dokladů. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením originálu čestného
prohlášení / příloha č.1/ s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Toto
prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) a živnostenského
oprávnění opravňujícího k činnosti předmětem podnikání nezbytným ke splnění zakázky,
kterým se prokazují kvalifikační předpoklady, nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání
splnění kvalifikace podle požadavku zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku malého rozsah

7. Údaje o hodnotících kritériích
Základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
A nabídková cena – 100%
8. Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové
řízení , jakož i bez udání důvodů všechny nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným
z uchazečů.
Nabídková cena se považuje za konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré
náklady ke splnění zakázky
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného
odkladu.
Zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k podpisu smlouvy k realizaci zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení , jakož i bez udání důvodů
všechny nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

V Kojetíně 30.6.2017

Mgr. Olga
Odehnalová

Digitálně podepsal Mgr. Olga
Odehnalová
Datum: 2017.06.28 10:24:00 +02'00'

Telefon: 581762032
.

E-mail: reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Web: http://zs-kojetin.cz/

Telefon: 581762032

E-mail: reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Web: http://zs-kojetin.cz/

