
 

Výzva k podání nabídky 
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky k projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 – 

Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Projekt je 
realizován na základě příslušných dokumentů (Příručka pro základní školy- žadatele a příjemce- 1.4 Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 1, datum účinnosti 18. 5. 2010)  a vzhledem k uvedenému 
se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
 
 
1. Zadavatel: 

Název: Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov 
Sídlo: Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova 
IČ: 47184213 
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Jana Svobodníková 
Kontaktní osoba: 
(tel., e-mail) 

Mgr. Jana Svobodníková 
581 741 140, zs.brodek@volny.cz 

 
2. Zakázka: 

Název: Interaktivní škola 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2749 
Předmět (služba 
/dodávka/stavební práce) : 

Dodávka  

Popis předmětu zakázky: Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž výpočetní 
techniky, dataprojektorů a interaktivních tabulí včetně příslušenství. 
Podrobné vymezení zakázky je uvedeno v příloze č.1 „Technická 
specifikace předmětu dodávky“. 

Typ: zakázka malého rozsahu 
Datum vyhlášení: 13.10.2011 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč1: 

813.000,- Kč bez DPH 
(975.600,- Kč s DPH) 

Lhůta plnění zakázky: Viz. příloha č.1 „Technická specifikace předmětu dodávky“ 
Místo plnění zakázky: Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov 

 
3. Nabídka: 

Lhůta pro podávání nabídek 
(ukončení příjmu nabídek vč. času): 

    31.10.2011 do 12:00 hodin 

Místo dodání/převzetí nabídky: Viz. sídlo zadavatele 
Požadavek na formu nabídky: Nabídka musí být zadavateli podána v písemné nebo elektronické 

podobě v českém jazyce. 
Požadavky na obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší 

technické/odborné) specifikaci. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou 
cenu v členění: cena bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH 
v členění pro každou položku zvlášť a cenu celkem.  

                                                
1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
 



 

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele: 

Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

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

Varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští varianty nabídek 
Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, tedy 

rozhodující je nejnižší nabídková cena.  
 
4. Ostatní ujednání:  

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Smluvní vztah bude upraven kupní smlouvou.  
Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, bude 
komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude uchazeč 
zadavatelem bez zbytečného odkladu vyrozuměn. 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s 
předmětem plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude 
stanovena jako cena nejvýše přípustná.  

Zadavatel si dále vyhrazuje 
právo:  

odmítnout všechny nabídky, zrušit výzvu, ověřit si údaje předložené 
v nabídce, nevracet podanou nabídku. 

 
 
 
V Brodku u Přerova dne 13.10.2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                           Mgr. Jana Svobodníková                                       
                                                                                                                     ředitelka školy 
 


