Adresa oslovené firmy – doplnit

Název veřejné zakázky:
Číslo projektu

„Výpočetní technika“
CZ.1.07/1.5.00/34.0232

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín

Výzva o zahájení výběrového řízení
ZADAVATEL: Masarykova obchodní akademie, Jičín
Sídlem: 17. listopadu 220, 506 11 Jičín
Zastoupený: ING. J IŘÍM TAJČEM - ŘEDIT EL EM
IČO: 601 16 935
Profil zadavatele: www.moa-jc.cz

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání PC a notebooků.
Zakázka zahrnuje – dodání 7 ks PC SESTAVA 1, 8 ks PC SESTAVA 2, 19 ks PC
SESTAVA 3, 3 ks notebook v budově č. p. 220 Masarykovy obchodní akademie Jičín, ul. 17.
listopadu 220, Jičín, včetně souvisejících prací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné
zakázky jsou obsaženy v „Zadávací dokumentaci“, která je přílohou této výzvy.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY be z DPH:
Maximální předpokládaná cena je bez DPH: Kč 265000,(DPH 21 %).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Textová část zadávací dokumentace je přílohou výzvy k podání nabídky.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:
Nabídky lze podávat osobně v sídle Masarykovy obchodní akademie, Jičín, ul.
17. listopadu 220, v kanceláři školy, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod, nebo
poštou na shora uvedenou adresu zadavatele tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro
podání nabídek, která končí dne m 31. 10. 2013 v 09:00 hodin. Obálka s nabídkou bude
zřetelně označena „Výpočetní technika“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ a na uzavření opatřena
přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem oprávněného zástupce.
POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Veškeré požadavky na způsob zpracování nabídky jsou obsaženy v „Zadávací
dokumentaci“.
ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH:
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Na toto zadávací řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb.
Součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že se subjekt
předkládající nabídku, nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.
Za předání zadávací dokumentace nebude požadována žádná finanční částka.
Kontaktní osobou pro zadávací dokumentaci je Mgr. František Egrt, tel. 493 532 515,
e-mail: egrt@moa-jc.cz.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě.
Kontaktní osoba: Mgr. František Egrt, tel. 493 532 515, e-mail: egrt@moa-jc.cz.

V Jičíně dne 14.10. 2013

Příloha č. 1 –Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 3 – Smlouva (vzor)

Ing. Jiří Tajč
ředitel Masarykovy obchodní akademie, Jičín

