Výzva k podání nabídek
pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy –
žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.3616

Název projektu:

EU peníze do škol

Název zakázky:

Počítačová učebna

Předmět zakázky:

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

17.7.2012

Název zadavatele:

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Hudcova 81/35, 621 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy
Telefon: 549271551
E-mail: zshudcova@seznam.cz

IČ zadavatele:

62156888

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Dagmar Černá
Telefon: 549271551
E-mail: zshudcova@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

do 25.7.2012 v 11:00 hod

Popis předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je dodání serveru se záložním
zdrojem,
27 studenstských pracovišť, 1 učitelské
pracoviště

Předpokládaná hodnota zakázky:

541 667,- Kč bez DPH (650 000,- Kč vč. DPH)

Typ zakázky

Zakázka malého rozsahu

Lhůta dodání

srpen - září 2012

Místa dodání/převzetí nabídky:

Hudcova 81/35, 621 00 Brno

Hodnotící kritéria:



Nabídková cena 100%

Hodnotící kritéria jsou blíže specifikována v samostatné
zadávací dokumentaci.
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

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

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Veškeré doklady musí být
zpracovány v českém jazyce.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo
další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také
v samostatné zadávací dokumentaci. O zadávací
dokumentaci mohou uchazeči žádat písemně zasláním
emailu na adresu: zshudcova@seznam.cz nebo zasláním
dopisu na adresu: Hudcova 81/35, 621 00 Brno. Zadávací
dokumentace jim bude zaslána nejpozději do 3 dnů od
obdržení žádosti.

V Brně dne 17.7.2012

.................................................................................
Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

