ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM,
Jungmannova 660, PSČ 413 01

Poptávkové řízení
Název zakázky:

Vybavení Základní školy Roudnice
Jungmannova 660, okres Litoměřice
interaktivní technikou.

Datum vyhlášení zakázky:
Název zadavatele:

20. 6. 2017
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660,
okres Litoměřice
413 01 Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
Mgr. Jaroslav Král
Tel. 603835775
skola@2zsroudnice.cz
46773606
Mgr. Jaroslav Král
Tel. 603835775
skola@2zsroudnice.cz
Zahájení: 20. 6. 2016

Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele
Lhůta pro podávání
nabídek:

nad Labem,
výpočetní a

Ukončení: 4. 7. 2016 v 13,00 hod.
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Tel.: 416 837 317
E-mail: skola@2zsroudnice.cz

Předmětem zakázky je dodávka notebooků s Microsoft
office, interaktivních projektorů s tabulemi, tabletu a
dataprojektoru dle krycího listu.
cena Kč s DPH – 250 000,cena Kč bez DPH – 206 611,57,Uvedená cena je maximální možná.
Nabízené zboží nesmí být repasované.


Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele



Čestné prohlášení uchazeče, 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



Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis či
ověřená kopie nesmí být starší 90 dnů.



V případě potřeby poskytnutí revizí k zakoupeným
elektrickým spotřebičům

Bankovní spojení
KB Lovosice č.ú. 10631 – 471/0100

IČ 46773606

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM,
Jungmannova 660, PSČ 413 01
Lhůta dodání:

Místo dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem
4. 7. 2017 v 13,00 hodin včetně, nabídky
dodané po tomto termínu budou vyřazeny a
nebudou dále hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem
uchazečům do 10. 7. 2017
Zboží bude dodáno a nainstalováno
v termínu do 25. 8. 2017 nebo dříve dle
dohody.
Úhrada proběhne po dodání zboží do 8. 9. 2017
Místo plnění zakázky:
Základní škola Roudnice nad Labem
Jungmannova 660
413 01 Roudnice nad Labem
Nabídky doručte poštou na adresu
Základní škola Roudnice nad Labem
Jungmannova 660
413 01 Roudnice nad Labem
nebo na e-mailovou adresu skola@2zsroudnice.cz
Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky bude
nejnižší cena.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
doručena poštou doporučeně nebo e – mailem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání
důvodu kdykoliv v průběhu výběrového řízení.
Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po
jednotlivých položkách dle krycího listu.
Cena jednotlivých položek nesmí překročit částku
39 999,- Kč s DPH.
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.

S pozdravem
Mgr. Jaroslav Král
pověřený pracovník

Tel.: 416 837 317
E-mail: skola@2zsroudnice.cz

Bankovní spojení
KB Lovosice č.ú. 10631 – 471/0100

IČ 46773606

