Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace) 1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.07/02.0086
Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření
lektorských dovedností
Dodávka techniky
Dodávka

30.03.2012
Edu Silesia, o.s.
K Vodojemu 142, Český Těšín 737 01
Lidie Wróblová – předsedkyně o. s., 777 142 155,
info@edusilesia.cz do 31.03.2012, od 01.04.2012 – Ing.
Marek Siemienik – předseda o. s. 776 595 997
22669311
CZ22669311
Lidie Wróblová, 777 142 155, info@edusilesia.cz

31.03.2012 – 10.04.2012 do 12:00 hod.
Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení
v tomto rozsahu:
Projekční plátno – max. cena 3 500Kč – 1ks
Multimediální sluchátka s mikrofonem – max. cena
600Kč – 10ks
Flipchart – max. cena 2 500Kč – 1ks
Interaktivní tabule včetně zapojení a příslušenství –
max. cena 49 000Kč – 1ks
Software Sony Vegas – max. cena 7 000Kč – 10 licencí
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
131 000Kč s DPH ( nejsme plátci DPH), 109.167 Kč bez
DPH
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

04-05/2012 – sídlo Edu Silesia, o. s.

K Vodojemu 142, Český Těšín 737 01
• Nabídková cena – 100%
Pro hodnocení ceny bude použit vzorec:
nejnižší cena
----------------------------- × váha vyjádřená v procentech
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude cena s DPH.

Minimální technické parametry:
Projekční plátno
Pozorovací plocha min. 120 x 160 cm, černé okraje
promítací plochy.
Multimediální sluchátka s mikrofonem
Počítačová sluchátka s mikrofonem, určená ke komunikaci
mezi uživateli, konektor 3,5 mm, kabel 1,5m
Flipchart
Magnetický povrch stíratelný za sucha; možnost nastavení
výšky; plastová lišta pro blok papíru běžně používané
velikosti; plastová odkládací plocha
Interaktivní tabule včetně zapojení a příslušenství
Multitouch dotyková interaktivní tabule, USB kabel,
Stylus, ukazovátko, mazací houba, držák na zeď nebo
stojan, manuál, základní software v českém jazyce.
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
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• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice,
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tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
(Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný
dodavatel před podpisem smlouvy.) Kopie dokladu
o oprávnění k podnikání
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka, veškeré požadované doklady a přílohy musí být
svázány do jednoho svazku.
Přední stranu obálky se všemi dokumenty uchazeč označí
heslem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Dále, že se dodavatel zavazuje povinností uchovávat po dobu
10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním
této zakázky.

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
Další podmínky pro plnění
v českém jazyce.
zakázky:
Zadávací dokumentace bude zasílána na vyžádání
Podmínky poskytnutí
e-mailem.
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
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Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Lidie
Wróblová
info@edusilesia.cz
777 142 155

V Českém Těšíně 27. března 2012

………………………….
Lidie Wróblová
předsedkyně o. s.
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