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ť:i!§§š§ RoP

Jihovtlchod

Zadavatet: Zš a uš J.A.Komenského žeravice
se sí,Clem: Žeravice 37, 696 47 Žeravice

Ič:

70993611

Yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky zadávanou v souladu s § 6 zákona č,13712006 Sb,, o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
Závaznými postupy pro zadávání zakázekOperačního programu ROP Jihovýchod

.

1.1. Název zakázky:

Skola pro život
1.2. Popis veřejné zakázky:
Předmět veřejné zaázky je rozdělen na tři části.
Předmět veřejné zakázky je dodávka pro řešení projeKu - Št<ola pro život - zřízení odborných
uČeben, vybavení a to v rozsahu a za podmínek podrobně specifikovaných v zadávacídokumentaci.

t.
II.

: Elektronika a IT s příslušenstvím a Zvláštní etektrické vybavení
: Nábytek , kuchyně a Speciální vybaveníW
Část III. : Vybavení dílen
Část
Část

UchazeČ mŮŽe podat nabírCku na kteroukoliv část, nebo části, případně můžepodat nabídku na
vŠechny ásti, kaŽdá část bude hodnocena samostatně a pro každou ást budou uzavřeny i
samostatně kupní smlouvy.

1.3. Předmět veřejné zakázky

dodávky

1.4. Předpokládaná hodnota

část I. :1074 1B3,-Kč bezDPH

Předpokládaná hodnota

ást II.

:

37B 063,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota

ást III.

:

251286,- KČ bez DPH

Předpokládaná hodnota celkem

:I 703 532,-

KČ bez DPH

1.5. Identifikační údaje o

zadavateli

ZŠa PtŠ:.n.romenského Žeravice
Žeravice 37, 696 47 Žeravice

Ič:70993611
Kontaktní osoba:Mgr. Ludmila Presová - ředite|ka
Tel.: +420 51B 626 031, e-mail: zs-zeravice@seznam.§Z
ZŠa MŠJ.A.Komenského Žeravice
Zeravice 37, 696 47 Zeravice

1.6. Místo plnění
1.7. Limit veřejné zakázky
1.B. Výjimka zezákona

1.9.

Lhůta podávání

dle §12 odst. 3 ákona - veřejná zaázka malého rozsahu
ta odst. 5 zákona - nejedná se o zadávací
!|e §
řízení dle zákona č. 13712006 Sb.

nabídek 12.01.2015 do 09 :OO hod.
kritérium nejnižšínabídková cena- pro ěst I, ást
nabídky český
nabídek ZŠa MŠJ.A.Komenského Žeravice

1,10. Základní hodnotírcí
1.11. Jazyk pro podání
1.12. Místo pro podávání

II a

ěst

III

Zeravice 37,696 47 Zeravie

7adávací lhůta

Uchazeč je svou nabírCkou vázán 60 dnů.
Zadávací dokumentace bude zaslána zájemcům eleKronicky po jejím vyžádání,
zaslané e-mailem nebo poštou na adresu spoIečnosti zajišťujícíorganizaci rnýběrového řízení:
LM Engineering s.r.o., HuIínská L799lt ,767 0t Kroměříž
Markéta Haldinová, e-mail: haldinova@lme,cz, tel. 7779IIB35.
Zadavate! nepožad uje ú h radu za pos lrytn u tí zadáv ací dokumentace.

V Žeravicír:h, dne 18.12.2014
'",

i,

Mgr. Ludmila Presová - ředitelka

Příloha : kvalifikační požadavky

Příloha :

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů
a požadovaný způsob prokázání

Název zakázky:

Št<oIa pro

-

život

profesníkvalifikačnípředpoklady
výpis z OR (pokud je zapsán)- prostá kopie

uýpis z

ťn

na předmět podnikání v rozsahu odpovídajícímupředmětu plnění této veřejné

zakázky -prostá kopie

-

základní kvalifikačnípředpoklady - dle přílohy ZD č. 3
- Prokázání formou Čestnéhoprohlášení podepsaného oprávněnou osobou. V případě podpisu
Pověřenou, nebo zmocněnou osobou doložíuchazeč v nabírCce příslušnou pinou moc, nebo
jiný platný pověřovací dokument.

UchazeČ ry_tŽq podat nabídku na kteroukoliv

ést, nebo ésti, nebo můžepodat nabídku

na všechny tři části. Kvalifikaci prokazuje a dokládá jen jednou

Mgr. Ludmila Presová - ředitelka

