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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu

zadávanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb.

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0016
Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím

multimediální techniky a e-learningu
Název zakázky: Pořízení ICT a multimediální techniky
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

Předmětem zakázky jsou dodávky. Zakázka se vztahuje pouze na
nabídku nového zařízení: - nákup, pořízení a instalace vybraného
zařízení - ICT a multimediální techniky.
1/ vybavení ICT a multimediální projekční technikou:
- 4x notebook s OS Windows Vista + XP downgrade Kit
- 2x interaktivní tabule (kompatabilní s vybavením školy tabulí
  Smartboard)
- 2x digitální vizualizér ,
2/ software potřebný pro provoz multimediální techniky:
- 2x software pro interaktivní tabuli, (kompatibilní se softwarem
Smartnotebook)

Datum vyhlášení zakázky: 6.5.2009
Název/ jméno zadavatele: 1. základní škola T.G.Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres

Písek
Sídlo zadavatele: Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
IČ zadavatele: 71000381
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

PaedDr. Martin Hrych, ředitel ZŠ
tel.: 382 52 13 93, 382 52 44 59, mobil: 739 01 18 22
E-mail: hrych@zsmilevsko.cz

Lhůta pro podání nabídky
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času):

Od 6.5.2009 – od 12,00 hod  do 19.5.2009 do 14,00 hod.
Otevření obálek a hodnocení nabídek proběhne 20.5.2009 ve 14,00
hod

Místo podání nabídky: 1. základní škola T.G.Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres
Písek, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Popis předmětu zakázky: Dodávky vybavení - ICT a multimediální techniky – viz. příloha
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

215 400,- Kč bez DPH jako celková maximální plánovaná cena
zakázky(256 326,- Kč s DPH)

Místo realizace a dodání: 1. základní škola T.G.Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres
Písek, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Termín realizace a dodání: od podpisu smlouvy (od 21.5.2009) do nejpozději 28.5.2009
Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

mailto:hrych@zsmilevsko.cz
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Požadavky na prokázání
splnění základních
kvalifikačních předpokladů
dodavatele (bude doloženo
čestným prohlášením):

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
- na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na
prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku
dodavatele nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- dodavatel není v likvidaci,
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- dodavatel prohlašuje, že údaje obsažené v obchodním rejstříku, či
výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, a doklad o oprávnění
k podnikání - doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
jsou ke dni podání nabídky platné

Požadavky na prokázání
splnění profesních
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání:
 - výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní
zapsán,
 - doklad o oprávnění k podnikání - doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, odpovídajícímu plnění zakázky

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele:

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

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud
je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Podání poštou nebo osobně: na adresu zadavatele
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky  a
e - learningu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0016

1. Název zakázky: Pořízení ICT a multimediální techniky

2. Zadavatel:
Název/jméno: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Adresa/sídlo: Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
IČO: 71000381
DIČ: CZ-710000381
Právní forma:  příspěvková  organizace

3. Vymezení druhu a předmětu plnění zakázky:
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka vybavení novým vybavením ICT
a multimediální projekční technikou, aby stávající vybavení mohlo být kvalitativně obnoveno
a rozšířeno. Novým vybavením budou doplněny prostory 2 tříd a příslušného zázemí.
Konkrétně předmětem tohoto výběrového řízení je pořízení následujícího předpokládaného
vybavení - nákup, pořízení a instalace vybraného zařízení - ICT a multimediální techniky.
1/ vybavení ICT a multimediální projekční technikou:
- 4x notebook s OS Windows Vista  + XP downgrade Kit
- 2x multimediální tabule ( kompatabilní s vybavením školy tabulí  Smartboard)
- 2x digitální vizualizér ,
2/ software potřebný pro provoz multimediální techniky:
- 2x software pro multimediální tabule (kompatibilní se softwarem Smartnotebook)

Výběrové řízení je v souladu se zákonem č. 137/2006 vyhlášeno jako veřejná zakázka malého
rozsahu.

4. Specifikace předmětu plnění zakázky:
Specifikace dodávek vybavení, které je předmětem tohoto výběrového řízení je pořízení
následujícího předpokládaného vybavení - nákup, pořízení a instalace vybraného zařízení -
ICT a multimediální techniky.
1/ vybavení ICT a multimediální projekční technikou:

a)  4x notebook
Specifikace:
Typ procesoru: Intel Core 2 Duo, Frekvence procesoru min 2 GHz,
Velikost pevného disku: min. 320 GB
Velikost operační paměti: min.  3048 MB( 2GB + 1GB)
Velikost úhlopříčky LCD: 15,4 palců WXGA
 Maximální rozlišení LCD: 1280 x 800
Optická mechanika: DVDRW
 Typ grafické karty: sdílená ( např. Ati Radeon HD 3200, Intel GMA X3100)
Operační systém: Windows Vista – XP downgrade Kit
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b)  2x multimediální tabule

Specifikace:
Interaktivní tabule:
- velikost tabule minimálně 165.9 cm × 125.7 cm (šířka x výška), formát tabule 4:3
- připojení přes USB
- ovládání tabule dotykem ruky
- ovládací a výukový software v českém jazyce
- počet objektů v galerii výukového softwaru (min.5000 ks)
- ovládací a výukový software musí být kompatibilní s OS Microsoft 98, XP, Vista s OS

Linux a OS MAC
      Ozvučení:

- kvalitní pár reproduktorů
- možnost připojení zvuku z PC
- možnost připojení zvuku z videa či DVD
- reproduktory musí umožňovat montáž na stěnu
- reproduktory musí být od stejného výrobce jako interaktivní tabule
Instalace:
- nástěnná instalace datového projektoru
- kabelové rozvody v lištách
- k projektoru povede VGA kabel na signál z PC
- k projektoru povede video kabel na signál z videa
- přípojné místo na připojení PC a videa u lektorského pultu
- interaktivní tabule na vertikálním pojezdu
- napájení projektoru přes vypínač s kontrolkou
- revizní zpráva

      Záruky a servis
- záruka na interaktivní tabuli a na povrch interaktivní tabule min. 5 let
- záruka na datový projektor min. 3 roky
- záruka na lampu datového projektoru min. 3 roky
- záruka na ozvučení min. 2 roky
- záruka na instalaci min. 3 roky
- zapůjčení (náhradní) technika po dobu opravy

     Školení ovládání interaktivní tabule:
- musí být součástí dodávky
- 90 min. školení, osvojení ovládání tabule, metodika výuky, ukázka vytvořených hodin

a ukázka práce s interaktivní tabulí
- celodenní školení v osvojení metodiky výuky na interaktivní tabuli

c)  2x digitální vizualizér:
Specifikace:

- přenosný
- rozlišení XGA
- technologie digitální
- zoom 16 –ti násobný digitální
- manuální ostření
- paměť na snímky
- výstup VGA
- komunikační port USB
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2/ software potřebný pro provoz multimediální techniky:
- 2x software pro multimediální tabuli ( kompatabilní  se softwarem Smartnotebook)
- interaktivní učebnice
- příklady výukových hodin v české lokalizaci

5. Místo a termín realizace zakázky:
Dodávky budou dodány a nainstalovány ve třídě základní školy, tj. Jeřábkova 690, 399 01
Milevsko.

Ulice, čp/če: Jeřábkova 690– 2 třídy ZŠ
PSČ, obec, část obce: 399 01 Milevsko
ORP: Milevsko
Okres: Písek
Kraj: Jihočeský

Předpokládaný termín realizace zakázky: od podpisu smlouvy (od 21.5.2009) do
nejpozději 28.5.2009

6. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná maximální celková plánovaná cena zakázky činí 215 400,- Kč bez DPH (256
326,- Kč s DPH).

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele

7. 1 Základní kvalifikační předpoklady:
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele splňuje
dodavatel, pokud:
- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání,
- na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- dodavatel není v likvidaci,
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
- dodavatel prohlašuje, že údaje obsažené v obchodním rejstříku, či výpisu z jiné evidence,
pokud je v ní zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání - doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění jsou ke dni podání nabídky platné.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného
prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků a zároveň bude obsahovat
informaci o vázanosti nabídky a to tím, že dodavatel je vázán svou nabídkou do podpisu
smlouvy.
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7. 2 Profesní kvalifikační předpoklady:
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje:
1. Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán - v prosté kopii.
2. Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence - v prosté
kopii.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena ve dvou originálech, v písemné formě, v českém jazyce, strany
nabídek budou očíslovány a seřazeny vzestupně. Návrh smlouvy bude předložen v 5
originálech, přičemž 2 smlouvy budou součástí nabídek (ponechá si je zadavatel) a 3 smlouvy
budou předloženy samostatně (po podpisu ze strany zadavatele budou 2 vráceny vítěznému
dodavateli). Každý originál nabídky bude pevně spojen a opatřen podpisy dodavatele tak, aby
bylo zabráněno neoprávněné manipulaci. Nabídky budou zpracovány a řazeny do
jednotlivých oddílů v následujícím členění, dle obsahu nabídky.

Nabídka bude obsahovat:
a) Krycí list nabídky – doplněný a oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky, který je
přílohou této zadávací dokumentace - originál
b) Nabídku dodavatele, s podrobným položkovým rozpočet dodávek, podepsanou
oprávněnou osobou – originál
c) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení podepsané
oprávněnou osobou - originál
d) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
  -  výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán – prostá kopie,
  - doklad o oprávnění k podnikání - doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,

odpovídajícímu plnění zakázky – prostá kopie
e) Návrh smlouvy o dílo na předměty zakázky, podepsaný oprávněnou osobou,
v 5 vyhotoveních a součástí smlouvy bude návrh servisních a záručních podmínek - originál
Podklad a) je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách zřizovatele
www.milevsko-mesto.cz s sekci Veřejné zakázky, společně s touto výzvou a zadávací
dokumentací – specifikací zakázky.
Podklady a), b), c) a e) budou také přiloženy k písemné nabídce v elektronické podobě
na CD.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění:
- celková cena zakázky bez DPH
- samostatně DPH
- celková cena zakázky včetně DPH
Cena bude označena jako nejvýše přípustná, konečná a platná po celou dobu plnění veřejné
zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění
předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel je vázán svou cenovou nabídkou do podpisu smlouvy.

http://www.milevsko-mesto.cz/
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10. Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.5.2009 ve 14.00 hodin. Všechny nabídky musí být
doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele.
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně
v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, nejpozději do 19.5.2009 do 14:00 hodin.
Kompletní nabídky spolu s krycím listem, čestným prohlášením, návrhem smlouvy a všemi
požadovanými přílohami budou doručeny v řádně uzavřené obálce, opatřené označením
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VYBAVENÍ ICT ZŠ a nápisem “NEOTVÍRAT“. Na obálce bude
také uvedena základní identifikace dodavatele.

11. Otevírání obálek
Otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení doručených nabídek bude probíhat dne
20.5.2009 od 14:00 hodin.

12. Způsob a kritéria hodnocení zakázky:
Hodnocení nabídek:
Hodnocení předložených nabídek provede zadavatel, který rozhodne o přidělení zakázky.
Nabídky budou posouzeny z hlediska splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů, formální správnosti a úplnosti nabídky. Dodavatelé, kteří tyto předpoklady
nesplní, budou vyloučeni z dalšího hodnocení a písemně budou informováni o důvodu
vyloučení ze zadávacího řízení. Nevyřazené předložené nabídky budou hodnoceny podle
předem stanoveného hodnotícího kritéria pro výběr zakázky.
Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž
nabídka byla hodnocena.
Posouzení formální správnosti a úplnosti nabídky: ANO – NE
- nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, je úplná
z hlediska požadavků zadavatele (včetně CD)
- nabídka, krycí list, podrobný rozpočet, čestné prohlášení a smlouvy jsou podepsány
oprávněnou osobou
- nabídka obsahuje kompletní identifikaci dodavatele
- nabídka obsahuje doklady o způsobilosti dodavatele dle podmínek stanovených ve výzvě
k podání nabídky (splnění kvalifikačních předpokladů)
Kritéria hodnocení zakázky:
Zadavatel vybere nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

13. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena bude sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci vyhlášené zakázky, vybraný
dodavatel nesmí překročit její výši.
Cena bude uhrazena vybranému dodavateli po předání předmětu plnění zakázky. O tomto
předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
Zadavatel se zavazuje uhradit vítěznému dodavateli vysoutěženou kupní cenu bankovním
převodem po obdržení faktury, která bude vystavena po ukončení předmětu zakázky. Faktura
bude vystavena dodavatelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu
zakázky a to po podpisu předávacího protokolu.
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a její doba splatnosti bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění,
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který počne běžet dnem následujícím po jejím doručení zadavateli. Platba bude probíhat
výhradně v CZK. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci
a krycím listu nabídky. Na faktuře bude uveden celý název projektu a Registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0016.
Nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost nenastane. Zadavatel v tomto případě bez
odkladu písemně vytkne vybranému dodavateli vady faktury; vybraný dodavatel na základě
oprávněné výzvy zadavatele vystaví novou fakturu splňující všechny požadované náležitosti;
splatnost faktury počne běžet dnem následujícím po jejím opětovném doručení zadavateli.

14. Obchodní podmínky
Předmět zakázky vymezený v bodě 3 a 4 této zadávací dokumentace se bude realizovat na
základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem o veřejnou
zakázku malého rozsahu.
V případě, že vybraný dodavatel nedodrží sjednané podmínky, si zadavatel zakázky vyhrazuje
právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen uvést
důvody odstoupení. Vybraný dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při
plnění předmětu zakázky.
Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny
smlouvou o dílo.
Dodavatel zakázky je povinen předložit zadavateli závazný návrh smlouvy o dílo
v 5 vyhotoveních a to na celý předmět zakázky.
Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy o dílo zpracovaný v souladu s požadavky
vymezenými v této zadávací dokumentaci.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán odpovědnou osobou.

Návrh smlouvy bude obsahovat minimálně tyto údaje:
• identifikace smluvních stran
• předmět plnění, název a registrační číslo projektu
• cena za předmět plnění
• termín plnění
• závazek provést dodávku vybavení a nainstalovat dodávky nejpozději do 28.5.2009 od data
podepsání smlouvy (21.5.2009)
• podmínky odstoupení od smlouvy
• smluvní pokuty za pozdní platbu faktury, za pozdní odevzdání předmětu plnění,
• platební a fakturační podmínky – lhůta splatnosti faktur – 14 dnů; platba jednou fakturou,
fakturu lze vystavit po odevzdání a převzetí předmětu plnění (zálohy se neposkytují)
• doložky “Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to
po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly)“
a “Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do
konce roku 2019“
• ostatní ujednání -   zadavatel poskytne při plněné smlouvy potřebnou součinnost; smlouva
o dílo se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží 3 vyhotovení; veškeré změny
nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran; smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé  a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za  nápadně nevýhodných podmínek pro
některou z nich
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• součástí smlouvy o dílo bude návrh standardních servisních a záručních podmínek.

15. Ostatní podmínky zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele
z hodnocení.
Dodavatel může podat jen jednu nabídku.
Dodavatel bude povinen umožnit osobám oprávněným výkonem kontroly projektu, z něhož
bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
Dodavatel bude povinen uchovávat/archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým
řízením s plněním této zakázky do konce roku 2019 (po dobu 10 let od  skončení plnění
zakázky).
Dodavatel je povinen doložit zadavateli splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku a příslušné živnostenské oprávnění),
a Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele.
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci dle bodu 7. zadávací dokumentace
a stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo
požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.
Zadavatel si vyhrazuje (je oprávněn) zrušit zadávací řízení pro zakázku kdykoliv bez uvedení
důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy). Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká
vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

16. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to
buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadání zadavatel oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky
v řádném termínu. Případná změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu
s oznámením prodloužení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Dodavatelům
v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

17. Dodatečné informace a dotazy k zadávací dokumentaci
Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva a zadávací dokumentace, se
specifikací vybavení.
Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadání.
Doplňující a upřesňující dotazy k případným nejasnostem v zadávací dokumentaci pro
přípravu nabídky je možné podat prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu
zadavatele, elektronické pošty na e-mail hrych@zsmilevsko.cz, nebo vznést telefonicky na
mobil +420 739 01 18 22.
Žádost o dodatečné informace a dotazy k zadávací dokumentaci se podává zadavateli písemně
nebo e-mailem nebo telefonicky a musí být zadavateli adresována nejpozději 3 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání obdržené ve stanovené lhůtě zadavatel
poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 dnů
před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání
nabídky vyzváni.
Zadávací řízení je v souladu se zákonem č. 137/2006 vyhlášeno jako veřejná zakázka malého
rozsahu.

mailto:hrych@zsmilevsko.cz
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V Milevsku dne 6.5.2009

PaedDr. Martin Hrych
                                                                                                                      ředitel školy

Příloha: Krycí list nabídky – k dispozici na web stránkách zřizovatele www.milevsko-
mesto.cz v sekci Veřejných zakázek. Tuto přílohu je také možné zaslat elektronicky, po
obdržení žádosti na e-mail hrych@zsmilevsko.cz

http://www.milevsko-mesto.cz/
http://www.milevsko-mesto.cz/
mailto:ms.mzizkov@tiscali.cz
mailto:hrych@zsmilevsko.cz
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