ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
„Gymnázium Krnov – server“

1. Údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Adresa:
IČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov
00601349
Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy
Bc. Jiří
Ranostaj
554614594
vladimir.schreier@gym-krnov.cz
jiri.ranostaj@gym-krnov.cz

2. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku školního serveru a 3 ks tabletů.
3. Místo a doba plnění předmětu zakázky
1. Místem plnění je budova Gymnázia na adrese Smetanův okruh 19/2, v Krnově.
2. Doba plnění: 24. 11. 2014
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Uchazeč předloží nabídkovou cenu formou vyplněného rozpočtu (příloha č. 1 ZD). Jiná forma zpracování cenové
nabídky není přípustná.
2. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů
na realizaci díla, včetně finančních vlivů.
3. Zadavatel není plátcem DPH, proto budou pro hodnocení nabídek rozhodné nabídkové ceny včetně DPH.
5. Hlavní podmínky financování a platební podmínky
1. Zadavatel uhradí cenu dodávky na základě vystavených faktur zvlášť na server a zvlášť na tablety po řádném
protokolárním předání předmětu veřejné zakázky.
2. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dnů od doručení zadavateli.
3. Úhradou se rozumí odepsání částky z účtu zadavatele.
6. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) prokáže uchazeč podle § 62 zákona
č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů čestným prohlášením. Uchazeč může využít přílohy č. 2 ZD –
Čestné prohlášení.
7. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
1. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
prokáže uchazeč předložením:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
2. Pravost a stáří dokladů musí být v souladu s § 57 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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8. Forma a obsah nabídky
1. Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze
strany uchazeče bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyřazení nabídky z dalšího
posuzování.
2. Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce v listinné podobě, podepsaná statutárním zástupcem uchazeče
a opatřena razítkem.
3. Nabídka bude mít následující obsah a strukturu:
a) Krycí list nabídky – uchazeč použije přílohu č. 3 ZD
b) Nabídková cena – uchazeč použije přílohu č. 1 ZD
c) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů – uchazeč použije přílohu č. 2 ZD
d) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
e) Další relevantní údaje dle uvážení uchazeče
9. Podání nabídky
1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
2. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele
(uchazeče) v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
3. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítkem uchazeče. Musí být
označena názvem uchazeče a zřetelně označena textem: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Gymnázium
Krnov – server “.
4. Nabídky se podávají osobně nebo doporučenou poštou ve lhůtě pro podání nabídky. Lhůtu pro podání nabídek
stanovuje zadavatel do 7. 11. 2014 do 10:00 hod. na adresu: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace,
Smetanův okruh 2, 794 01 Krnov.
5. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
10. Otevírání obálek s nabídkami
1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele dne 7. 11. 2014 v 11.00 hodin. Otevírání obálek
je neveřejné.
11. Hodnotící kritéria
1. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
2. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
12. Další informace k zadávacímu řízení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit bez udání důvodu.
2. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí
a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude
postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem.
4. Zadavatel tímto informuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

V Krnově dne 22. 10. 2014
………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Schreier – ředitel školy
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