PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
a k prokázání splnění kvalifikace
ve smyslu § 12 odst. 3 a §18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

„Gymnázium Krnov – dodávka PC“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Adresa:
IČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 2
794 01 Krnov
00601349
Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy
Mgr. Vladimír Schreier
554 610, 664, 554 614 594
vladimir.schreier@gym-krnov.cz

2. Informace o druhu zakázky
Druh zadávacího řízení:
Předpokládaná cena bez DPH:

zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení
30.000,- Kč

3. Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku 3 ks PC.
2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

4. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
1. Zadávací dokumentace je přílohou této písemné výzvy. Zadávací dokumentaci je možné vyzvednout
i osobně na adrese zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, vždy však po předchozí telefonické dohodě.

5. Lhůty a místo pro podání nabídky
1. Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 20. 3. 2013 do 12:00 hod. Nabídky mohou uchazeči doručit
osobně do kanceláře školy nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele. Pokud bude nabídka doručena po
lhůtě uvedené v předchozí větě, bude vyřazena z posuzování. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
2. Otevírání obálek se uskuteční na adrese zadavatele dne 21. 3. 2013 v 15.00 hodin.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích
1. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace podle ust. § 62 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
2. Údaje o hodnotících kritériích podle ust. § 78 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
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7. Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo
nevracet uchazečům podané nabídky
neposkytovat náhradu nákladů uchazečům, které vynaložili na podání nabídky
zrušit zadávací řízení bez udání důvodů
2. Zadavatel tímto informuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

V Krnově dne 4. 3. 2013
……………………………………………..
Mgr. Vladimír Schreier – ředitel školy
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