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Yýnla k podání nabídlcy
Zadavatel si Vas dovoluje uywat k podóní nabídlry k projelďuftrlancovaného z OP VK Prioritní osy 1 -

Počáteční vzdělavóní, oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínekvzdělavóní na zókladních škplóch. Projelď je
realizován na záHadě příslušrrych dokumerttů (Příručka pro zdWadní škoý žadatele a příjemce- 1.4 operačního
programuvzděIavóní pro konkurenceschopnost, verze 1, datum účinnosti 18. 5. 2010) avzhledem kwedenému
se nejednó o zadóvací řízení dle zákona č. I37/2006 sb.

1. Zailavatelz

2. Zaká.r,l<az

3. Nabídka:

Nrízev: Zéklaďni škola a Mateřská škola Aloise Stepánkq Dolany,
ořísoěvkov á or parljrzace

Sídlo: Dolany |74, 783 1ó Dolany
IC: 70983259
osoba oprávněná iednat: Mgr. Eva Medková
Kontaktní osoba:
(tel., e-mail)

Mgr. EvaMedková
585 1 5 1 7 42, zsdolarry@iol.cz

Nrízev: Škola všestrarrného rozvoi e

ResistračnÍ číslo oroiektu: cz.I.07 I 1 .4.00 /?1.2452

Předmět (sluŽba
/dodávkďstavební pníce) :

Dodávka

Popis předměfu zakízl<y : Předmětem ýběrového řízeni je dodávka qýpočetní techniky včetně
softwaru a školení. Podrobné vymezení zo;kánky je uvedeno v
příloze č.1 ,,Technická speciťrkace předmětu dodávkl/'.

fvn: zakápka malého rozsahu

Datum whlášení: u.6.2412
Předpokládaná hodnota
zakánko' v Kčl:

550.000,- Kě bez DPH
(660.000'- Kč s DPH )

Lhůta nlnění zakánkl': Technika do 15.8.2012, školení do 31.8.2012

Místo plnění zakánlrrl: Zá]rJadní škola a Mateřská škola Aloise Stěprínka. Dolany

Lhůta pro podávání nabídek
(ukončení offimu nabídek vč. času):

28.6.2012 do 12:00 hodin

MÍsto dodánípřevzetí nabídlrv : Viz. sídlo zadavatele
Požadavek na formu nabídlry: Nabídka musí bý zadavatali podiána v písemné podobě v ěeském

iarvce.
Požadavky na obsah nabídlcy: Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší

technické/odborné) specifikaci. Uchazeě uvede celkovou nabídkovou
cenu v členění: cena bez DPH, samostatně DPřI, cena včetně DPH
v členění pro kaŽdou položku zvlríšť a cenu celkem.

1 Uveďte hodnotu ?:lkázky bez DPH a v ávorce s DPH.
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Požadavky na prolcízání splnění
ákladních a profesních
kvaliÍikačních předpokladů
dodavatele:

Cestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle $53 odst.l' zikona 13712006, ve zrění
pozdějších předpisů
Kopie qýpisu z obchodního rejsfiíku' pokud je v něm zapsán,
ěi výpis z iiné obdobné evidence" pokud ie v ní zaosán

a

a

Požadavek na uvedení
konÚaktní osobv uchazeče:

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

Variantv nabídek: Zadav atel nepřipouští varianty nabídek
Hodnotící kritéria: Hodnotícími kritérii pro posouzení ekonomické výhodnosti nabídky

jsou:
1) technické parametry _40%
2) nabídkovácena_ 45Yo
3) servisní podmínkv _ 15%

4. ostatní NI:

Další podmínky pro plnění
zakánlt<y:

Smluvní vztah bude upraYen kupní smlouvou.
Pokud nabídka nevyhoví všem qýše uveden;ým požadavkům, bude
komisí ze zaóávacího řízení vyřazen4 o čemž bude uchazeč
zadavatelem bez zbyteěného odkladu vyrozuměn.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s
předmětem plnění veřejné ?Aká?ky- Celková nabídková cena bude
stanovena iako cena neiv'ýše pffpusfirá.

Zaďavatel si dále vyhrazuje
Drávo:

odmítnout všechny nabídky' zrrršit qýzvu, ověřit si údaje předložené
v nabídce, newacet podanou nabídku.

V Dolanech dne 14.6.2012
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ALolSE ŠrĚpÁuxn, DoLANY
příspěvková organizace

lěl 70B 83 259 '1.

Mgr. EvaMedková
ředitelka školy


