Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Výzva a zadávací podmínky
na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Číslo jednací zadavatele:
Systémové číslo VZ:
URL této VZ v EZAK:
Název zakázky:

ZŠK-278/2020
P20V00000082
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/vz00001144
Vybavení školy IT technikou

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:

Dodávka, kompletace a zprovoznění 34 kusů notebooků

Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele ve
věcech technických
Popis předmětu zakázky:

24. 8. 2020
Základní škola Chomutov,
Kadaňská 2334
Kadaňská 2334
430 03 Chomutov
46789707
Ilona Zahálková, ředitelka školy
e-mail: reditelka@4zscv.cz, tel.: +420 474 629 646
Ilona Zahálková, ředitelka školy
e-mail: reditelka@4zscv.cz, tel.: +420 474 629 646
Předmětem zakázky je vybavení školy 34 kusy notebooků.

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč:

Celková cena zakázky
500.000,- Kč bez DPH / 605.000,- Kč včetně DPH 21%
Uvedené ceny jsou maximální možné.

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/
časový harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky:

Harmonogram
● Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7. 9. 2020, nabídky
dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.
● Výběr dodavatele bude realizován do 14. 9. 2020 a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům do
20. 9. 2020.
● Smlouva bude podepsána do 5 dnů ode dne výběru
dodavatele.
● Nejzazší termín pro dodání zboží je 15. 10. 2020
Nabídky budou doručeny v systému E-ZAK.
Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 bodů. Jako
nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů.

Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah:
Nabídková cena 100% (za toto kritérium lze získat max. 100 bodů).
Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč.
Hodnotí se cena zboží dle krycího listu a dosažení minimálních
technických parametrů.
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
dokumentace:

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, že nemá nedoplatek na
pojistném ani penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele
● Prostou kopii dokladu oprávnění k podnikání. Výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být dodána v uzavřené obálce s adresou zadavatele i
dodavatele a nápisem „NEOTVÍRAT – Zakázka_ 2020“.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
●

Stránka 1 z 2

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

1. Vyplněný Krycí list nabídky, který bude obsahovat:
●
●
●
●

Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární
orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon, webové stránky
Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry a nabízená
záruka)
Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za každou položku
zvlášť a celková cena.
Typové označení jednotlivých položek

2. Návrh kupní smlouvy, kde bude specifikováno zboží (produktový list),
cena, záruka a záruční podmínky i další podpora, kterou uchazeč nabízí.
3. Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace
dodavatele dle této výzvy.
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání důvodu
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.
Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po jednotlivých položkách
dle krycího listu.

Příloha č. 1 (Krycí list nabídky)
Příloha č. 2 (Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti)
Chomutov 2020-08-24
Mgr. Ilona Zahálková
ředitelka školy
podepsal
Mgr. Ilona Digitálně
Mgr. Ilona Zahálková
2020.08.24
Zahálková Datum:
13:53:38 +02'00'
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