OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci IROP- otevřené výzvy č. 68, SC 4.1. – prioritní osa 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Zadavatel:
název – Základní škola Bukovany
IČ: 750 06 901
adresa – Bukovany 146, 357 55 Bukovany
ředitel – Mgr. František Hořínek
zastoupena firmou Profi škola projekt s.r.o
5.května 163, 356 01 Sokolov
IČ:04838629
Zastoupena: Davidem Lokajem, jednatelem
Kontakt: info@profi-skola.cz, 602 529 713
Název zakázky:
3D v Bukovanech

Druh zakázky:
Dodávka souboru pro 3D tisk, včetně SW a doplňků
Financování předmětu zakázky:
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu a obcí Bukovany.
Lhůta pro podání nabídky:
5.9.2018 do 14:00 hod.
Místo pro podání nabídky:
Základní škola Bukovany, Bukovany 146, 357 55 Bukovany
Pro elektronické doručení : datová schránka nmpmj63
Předmět zakázky:
specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č.1 tohoto oznámení
Kritérium hodnocení:
nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem
hodnocení bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude
stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Metoda hodnocení nabídek:

Dle nejnižší nabídkové ceny , včetně DPH
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
–
vyplněný slepý rozpočet – příloha č.2
–
doklady splňující požadavky tohoto oznámení
–
zpracovanou cenovou nabídku dle tohoto oznámení pošle písemně +CD nebo elektronicky
při zachování formátu xls.
–
akceptace a vyplnění závazné smlouvy – příloha č.3
V případě zaslání nabídky písemnou formu ,musí být obsah nabídky v zalepené obálce s
nápisem – NEOTVÍRAT – VZ ZŠ Bukovany.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
uchazeč vyplní přiložený rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování
nabídkové ceny se nepřipouští.
Doba a místo plnění zakázky:
Zahájení zakázky : od data podepsání smlouvy
Ukončení zakázky: nejpozději do 10.10.2018
Místo plnění: učebna základní školy Bukovany, Bukovany 146
Požadavky na varianty nabídek:
Variantní zpracování nabídky se nepřipouští.
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná nebo
elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Součástí nabídky bude ověřená kopie živnostenského oprávnění nebo ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku vztahující k této zakázce.
Obchodní podmínky:
Celková platba bude realizována po předání zakázky (díla) .
Zálohy nebudou poskytovány.
Přiložená smlouva o dílo je závazná a uchazeč jí musí akceptovat a vyplnit (vyznačená pole).
Přílohy zadávacích podmínek:
č.1 : projektová dokumentace
č.2 : slepý rozpočet
č.3 : závazná smlouva o dílo
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