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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 
Výzva k podání nabídek 

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 
 

Číslo zakázky (bude doplěno 
MŠMT v případě IPo, 
v případě GP ZS)1

 

 
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/01.0003 
Název projektu: Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce 
Název zakázky: Dodávka posluchačských PC pracovišť,  didaktické 

techniky a software pro projekt 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

služba 

Datum vyhlášení zakázky: 19.1.2009 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

PoVI. s.r.o. 

Sídlo zadavatele: Val 63, 518 01  Dobruška 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PaedDr. Hana Voborníková 
Projektový manažer 
Mobil 603 30 16 16 
e-mail: hana.v@povi.cz 

IČ zadavatele: 27472388 
DIČ zadavatele: CZ27472388 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

PaedDr. Hana Voborníková 
Projektový manažer 
Mobil 603 30 16 16 
e-mail: hana.v@povi.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

19.1.2009 
30. 1. 2009 v 10.00 hodin 

Popis předmětu zakázky: Požadujeme:  

• vybavit 20 ks posluchačskými PC pracovišti 

projektovou posluchárnu a licence Microsoft Office  

2007 Professional a operačního systému Windows 

Vista Business  

• vybavit posluchárnu prezentační technikou: 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním 

http://www.msmt.cz/�
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projektor, vizualizér, interaktivní tabule, tiskárna 

• ozvučení posluchárny 

• 3 ks notebook pro realizační tým  

• dodávka software: Microsoft Office, antivirový SW, 

Adobe Acrobat, řídící manažerský sw. 

• dodávka multifunkční tiskárny a DVD-RW externí 

mechaniíka 3 ks 

 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

620 000,- Kč 

Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Od 1.2.2009 do 20.3.2009 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Projektová kancelář PoVI, s. r. o. Pulická 695, 518 01  
Dobruška 

Hodnotící kritéria: • Nabídková cena (váha 80%) 
Případná další hodnotící kritéria:  

• Servisní služby a termíny oprav (váha 20%) 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace2

• 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 a na 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 

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
• A další uvedené v §53 zákona č. 137/2006 Sb. 
• ………………… 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč 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 
uchazeče. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 
zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let (do roku 2025) od 
skončení plnění zakázky doklady související s plněním této 
zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 

                                                 
2 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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těchto dokladů.  
Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

 

*nepovinný údaj 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 
v případě individuálních projektů ostatních elektronicky na adresu cera@msmt.cz a 
v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu 
uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
 
Kontakty ZS 
 
Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ 

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

Pardubický elena.zrebena@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz 

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ opvk@kr-s.cz 

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz 

 
Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 

Jméno:  
Příjmení:  
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E-mail:  
Telefon:  

 


	Investice do rozvoje vzdělávání

