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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší

Předmět zakázky

Dodávky a služby

Datum vyhlášení zakázky

18.6.2012

Název programu

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Registrační číslo projektu

CZ 1.10/3.2.00/03.00798

Název projektu

Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Radek Harabiš, telefon: 556 879 495, mobil: 736 614 204
e-mail: radek.harabis@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ludvík Michalec, telefon: 556 879 659, mobil: 737 114 262
email: ludvik.michalec@koprivnice.cz

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

<název útvaru>

Dodávka výpočetní techniky (vč.software) a interaktivních tabulí pro ZŠ
Mniší, včetně montáže, zprovoznění, proškolení a záručního servisu:
1) PC sestavy vč. software - 7 ks
2) LCD monitory - 7 ks
Popis předmětu zakázky

3) Souborový server (diskové uložiště) - 1 ks
4) Laserová tiskárna - 1 ks
5) Interaktivní tabule - 2 ks
Předmět zakázky je podrobně specifikován přílohou č.2

Termín plnění

do 3.8.2012

Místo plnění

Základní škola Mniší – č.p. 66

Předpokládaná hodnota
zakázky (bez DPH)

320.000,- Kč
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 53 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších novel
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje
předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče a to v souladu
s platným výpisem z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán nebo
výpisem z jiné obdobné evidence).
Čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/ 2006 Sb.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání vč. výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je v něm dodavatel zapsán. Před uzavřením smlouvy bude
vítězným uchazečem předložen originál dokladu. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen předložit seznam významných dodávek obdobného
charakteru realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu (stručný popis dodávky) kontaktní osoby vč. adresy a
telefonu pro možné ověření.
Uchazeč je v seznamu povinen uvést alespoň 2 reference s obdobným
předmětem plnění jako je plnění této veřejné zakázky. Každá z těchto
referencí musí být v rozsahu plnění minimálně 250.000,- Kč bez DPH.
Ostatní:
Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

<název útvaru>

Lhůta pro podání nabídek

2.7.2012 do 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „název zakázky – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 20.7.2012 Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20.7.2012

Hodnotící kritéria

Kriteriem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Součástí nabídky uchazeče musí být doplněný a oprávněnou osobou
podepsaný návrh kupní smlouvy, který je přílohou č.3 tohoto oznámení.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení
důvodu, právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním ,
právo jednat o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním.

Zadávací řízení se řídí

Vnitroorganizační směrnicí Města Kopřivnice č.5/2012 O zadávaní
zakázek malého rozsahu a Metodickým pokynem pro zadávání veřejných
zakázek (verze 5.05)
Příloha č.1 – krycí list nabídky

Přílohy oznámení

Příloha č.2 – specifikace předmětu zakázky
Příloha č.3 – kupní smlouva

podpis pověřeného zástupce zadavatele

