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. j. 20412/2012 OREG  
Výzva k podání nabídek 

 

Název programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost 

Registra ní íslo projektu 
A CZ.1.07/1.1.00/26.0026 

Název projektu A: Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického 
sm ru 

Registra ní íslo projektu 
B CZ.1.07/1.5.00/34.0029 

Název projektu B: Šablony pro st ední školy 

Název zakázky: Dodávka hardwarového a softwarového vybavení SPŠ 
stavební, eské Bud jovice 

edm t zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

dodávka 
CPV – 3020000-1 

Datum vyhlášení zakázky: 21. 08. 2012 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

St ední pr myslová škola stavební,  
Resslova 2, 372 11 eské Bud jovice,  

Sídlo zadavatele: Resslova 1579/2 
372 11 eské Bud jovice 

Osoba oprávn ná jednat 
jménem zadavatele, v . 
kontaktních údaj  (telefon 
a emailová adresa) 

RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415, 602 559 724 
e-mail: reditel@stavarna.eu 

 zadavatele: 600 76 089 

DI  zadavatele:  CZ60076089 (nejsme plátci DPH) 

Kontaktní osoba 
zadavatele, v . 
kontaktních údaj  (telefon 
a emailová adresa): 

RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu 
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Lh ta pro podávání 
nabídek (data zahájení a 
ukon ení p íjmu, v . asu) 

od 21. 08. 2012 od 8:00 hod. 
do 12. 09. 2012 do 12:00 hod. 

edm t zakázky A 

13 ks notebook  v . sw  
server 
dataprojektor  
projek ní plátno Popis p edm tu zakázky: 

edm t zakázky B PC (bez monitor ) 
kancelá ský sw 

Zakázka A 383 333 K  bez DPH 
460 000 K  v . DPH edpokládaná hodnota 

zakázky v K : Zakázka B 980 000 K  bez DPH 
1 176 000 K  v . DPH 

Typ zakázky Zakázka dle ZVZ  . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách – 
zjednodušené podlimitní ízení na dodávky 

Lh ta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ 
asový harmonogram 

pln ní/ doba trvání 
zakázky 

do 14 dní po uzav ení smlouvy 
St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 
2 

Místa dodání/p evzetí 
nabídky: 

Krajský ú ad - Jiho eský kraj - podatelna,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 eské Bud jovice 

Hodnotící kritéria: nabídková cena – 100 % 

Požadavky na prokázání 
spln ní základní a 
profesní kvalifikace 
dodavatele: 

viz. Zadávací dokumentace 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze e: 

Uchaze  ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve v ci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (v etn  
požadavk  na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné form . 
Požadavek na písemnou formu je považován za spln ný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávn nou jednat jménem 
uchaze e. 
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Požadavek na zpracování 
nabídky a zp sob 
zpracování nabídkové 
ceny  

viz. Zadávací dokumentace 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Ve smlouv  uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 
zavázán povinnosti umožnit osobám oprávn ným k výkonu 
kontroly projektu, z n hož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
doklad  souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu danou 
právními p edpisy R k jejich archivaci (zákon . 563/1991 Sb., 
o ú etnictví a zákon . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty). 

Další podmínky pro 
pln ní zakázky: 

Zadávací ízení se ídí platnou P íru kou pro p íjemce o finan ní 
podporu z OP VK.  

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace v . p íloh je uve ejn na v souladu s § 48 
zákona neomezeným a p ímým dálkovým p ístupem 24 hodin 
denn  na profilu zadavatele (název zadavatele: St ední 
pr myslová škola stavební, eské Bud jovice) na internetové 
adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj  
Zájemce se pouze bezplatn  zaregistruje pro stahování zadávací 
dokumentace. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací ízení p ed jeho ukon ením zrušit.  
 
 
 
 
 
 RNDr. Vladimír Kostka 
 editel 

 


