3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace
Výzvu včetně příloh si zájemci mohou stáhnout na profilu zadavatele, tj.
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878 .

4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Předpokládaný termín dodání předmětů dodávky od podpisu kupní smlouvy:
do 8 týdnů
4.2. Místem plnění je OP Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, Bobrky
466, 755 01 Vsetín.

5. Obsahové členění nabídky
Požadujeme, aby nabídka byla předložena v jednom originále a jedné kopii. Nabídka
bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce.
Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD-ROM ve formátu
kompatibilním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou
podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná
forma nabídky.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné
osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená
za krycím listem nabídky).
5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče,
kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.).
5.4. Kvalifikační předpoklady dle odst. 10.
5.5. Návrh kupní smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat
a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem
razítka. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, předloženým
v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto
„
“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.).
Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede
v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh
smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na CD.
5.6. Položkový rozpočet – soupis dodávek a prací vytvořený oceněním tzv.
slepého rozpočtu, který je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 1
návrhu smlouvy)

5.7. Servisní podmínky pro záruční a pozáruční servis (příloha č. 2 návrhu
smlouvy)
5.8. Nabízené zboží a jeho technické podmínky (příloha č. 3 návrhu smlouvy)
5.9. Technické podmínky požadované dodavatelem (příloha č. 4 návrhu kupní
smlouvy).
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.
6. Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 14.10.2016 do 13:00 hodin.
Zájemci doručí nabídky do sídla zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod
Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, v den podání
nabídek do 13:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno
převzetí nabídky zmocněnou osobou.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.
Na nabídky podané po lhůtě se pohlíží, jako by nebyly podány, a zadavatel bude
informovat uchazeče, že jeho nabídka byla podána po lhůtě. Nabídky nebudou
vráceny a v souladu se zákonem budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování
průběhu zadávacího řízení.

7. Datum a místo otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
Otevírání obálek s nabídkami jsou přítomni členové hodnotící komise, které jmenuje
zadavatel, a kteří splňují podmínku nepodjatosti a další osoby, o nichž tak stanoví
zadavatel.
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční
Místo pro otevírání obálek
Zasedací místnost, MCI SERVIS
s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760
01 Zlín

Datum otevírání
obálek

Hodina otevírání
obálek

14.10.2016

13:05

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu sídla
zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín.
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:
mciservis@mciservis.eu . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím
podmínkám je Mgr. Radana Běťáková.

