
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Ho|ice, Na Mušce 1110

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
,,Dodávka jazykové |aboratoře..

|dentiÍikační údaje veřejného zadavate|e

Nagý:
PráVnÍ forma:
sÍdlo:
Ě
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
te|efonnÍ kontakt:
fax:
e-mail:
Druh Veřejné zakázky:
Místo plněnÍ veřejné zakázky:

Datum vyh|ášéni veřejné zakázky:
Lhúta pÍo podání nab|dek:
M|6to pÍo podání nabídok:
otevirání obá|ek:
Foma zadávacího řízení:
Popis předmětu veřejné zakázky: ,

obchodní podmínky' p|atební podmínky
obchodní a platebnÍ podmínky isou uvedeny V při|ďeném náVrhu kupnÍ sm|ouvy. Cena dodávky včetně
DPH, uvedená uchazečem V náVrhu sm|ouvy, je cenou nejvlýŠe přípustnou a zahmuje VeškeÍé dodáVky,
s|uŽby, práce a nák|ady zhotovite|e vzniklé V souvis|osti s dodánim zboŽÍ popsaného V dané sm|ouvě.

Požadavky na varianty nabídek Varianty nabÍdek nejsou připustné.

Požadavky na zpúsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nák|ady dodavat'e|e nezbytné na řádnou a Včasnou realizaci
předmětu Véřejné zakázky vČetně souvisejÍcÍch nák|adů - doprava' montáŽ, zaškolení zaměstnanců.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
součástí zadávací dokumentace je i náVň sm|uvních podmínek zadavate|e Ve formě návrhu kupní
sm|ouvy. Na sp|něn| těchto podmÍnek zadavate| trvá. zadavate| poŽaduje' aby nabídka by|a předloŽena
V českém jazyce Ve formě dop|něného a uchazeČem podépsaného náVrhu kupnÍ sm|ouvy věetně pří|oh.
Formulář kupnÍ sm|ouvy Včetně pří|oh musí být pouŽit bez Výjimky. Uchazeč V těchto formu|ářÍch dop|nÍ
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Gymnázium Dr. Emila Holuba, Ho|ice, Na Mušce ,1110

data o zhotovite|i a údaje o ceně dodáVky. obálka bude obsahovď |istinnou formu nabídky, Věetně
dophěného náVrt}u kupní sm|ouvy podepsaného osobou opráVněnou jednat jménem, čiza uchazeče'
obá|ka s nabídkou bude zapečétěna a opaťena nápisem:

'DodáVka |azykové |aboratoře,,
Gymnázium, Ho|ice' Na MuŠcé 1110
Na Mušce 1110
534 01 Holice
NEoTVÍRAT

Na obá|ce s nabtdkou bude uveden název uchazele, lČ a adresa,
oznámení o podánÍ nabídky po |hůtě pro podání nabÍdek.

na nŽ je moŽné pos|at případné

Zpúsob bodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejniŽší nabÍdková c€na bez DPH. Uchazeč uvede nabídkovou
cenu bez DPH a nabidkovou cenu Včetně DPH v poŽadovaném ěleněnÍ v Příloze ě. 4 - krycÍm |istu
nabídky. za správnost uróenÍ sazby e výŠe DPH V sou|adu s p|atnými předpisy odpovÍdá uchazeč'

Zák|adni a kvalifikační předpok|ady dodavate|e:

1) zák|adní l(/alifi|€ci sp|nÍ dodavate|, |(erý prokáŽe splnění ák|adnÍch kvalifikačnÍch předpokladů d|e $ 53
ar'z brmou čestného poh|ášenÍ - PřÍloha č' 3 této Vrzvy.

2) Výpis z obchodnÍho rejsťÍku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evídence' pokud je V
nÍ zapsán (prostá kopie).

3) Doklad o opÉVnění k podnikání pod|e zv|áštnÍch předpisů v rozsahu odpovídajÍcím pbdmětu veřejné
zak&ky, min' před|ďen| živnostenského opráVnění k provozovánÍ Živnosti /prosÉ kopiď.

Podmínky této veřejné zakázky ma|ého ro'sahu:

1) zadavate| si Vyhrazuje práVo Veřejnou zakázku ma|ého rozsahu zruŠit áŽ do uzavbní kupnÍ sm|ouvy,
odmíhout všechny před|ďené nabÍdky a nevybrat Žádného uchazeče.

2) Veškeré nák|ady na Whotoveni nabídky ne€ou Vý|uěně uchaŽeči na svůj Vrub, a to iv přlpadě, kdy
zadavate| v p|ném rozsahu VyuŽje práva' které si vyhÍadil V ďedchozím odstavci.

3) Uďazeč podá nabÍdku k ce|ému rozsahu veřejné zakázkyi nabÍdky týkajícÍ se pouze části poŽadovaného
p|něnÍ nebudou hodnoceny.

4) Dodavate|je povinen umďnit konbo|u vyna|oŽených prosťédků Wp|Í/ajícÍ ze ákona ě. 3202001 sb., o
finanění konbo|€ ve Veilejné spráVě a o zrněně ně|Grých zákonů, ve znění pozdějšÍch předpisů.
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5) Uďezeč je povinen po dobu |hůty po podání nabídek s|edovat profil zadavďe|e www.9yho|i'cz' kde
mohou M dop|ňovány dodabčné informace k zadávacím podmÍnkám.

6) zadavate| inbÍmuje uchazeče, Že se nejedná o zadáVací řízení d|e zákona ě' 13z2006 sb.' o Veňejných
7Á|<ukách.

V Holiclch 9. 12. 2015

Pří|ohy

PřÍ|oha č' 1 . specifikace předmětu Veilejné zakázky
PřÍ|oha č. 2 - NáVrh sm|ouvv o dÍlo
PřÍ|oha l. 3 . Čestné proh|ášení
PřÍ|oha č' 4 _Kryc| |ist nabídky
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rZa-k
Mgr. Andrea Daňková

ředite|l€ ško|V


