Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511, e-mail: gymuo@gymuo.cz, IČ 00401081

Výzva k podání nabídek
Název veřejné zakázky:

Šatní skříňky pro žáky

Předmět veřejné zakázky:

Dodávka

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:

25. 11. 2019

Sídlo zadavatele:

T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel
702292281
hoffmann@gymuo.cz

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106,
příspěvková organizace Pardubického kraje

00401081

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

Karel Manczal,
777325325,
skolnik@gymuo.cz

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

Počátek běhu lhůty pro podávání nabídek: 26. 11. 2019
Konec běhu lhůty pro podávání nabídek: 3. 12. 2019
v 15:00 hod.
Nabídka musí být doručena v písemné podobě na adresu
zadavatele. Nabídky doručené po termínu a čase budou ze
zadávacího řízení vyřazeny.

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem zakázky je nákup 96 ks šatních skříněk pro
žáky do prostoru šaten Gymnázia Ústí nad Orlicí, viz
zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

400 000 bez DPH, tj. 484 000 Kč včetně DPH.
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.

Lhůta pro dodání (zpracování Zboží bude dodáno ve dvou nebo třech vlnách, první do
veřejné zakázky)
dvou měsíců od data podepsání Kupní smlouvy, další dle
oboustranné dohody do dvou let.
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Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511, e-mail: gymuo@gymuo.cz, IČ 00401081
Místa dodání/převzetí
plnění:

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01
Ústí nad Orlicí

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Základní: Uchazeč splní podepsáním čestného prohlášení
(Příloha 2 Zadávací dokumentace).
Profesní: Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
je-li v ní zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Tyto
doklady stačí předložit v prosté kopii.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

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.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy.
Je též k dispozici na webových stránkách Zadavatele
www.gymuo.cz v sekci veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před podpisem Kupní smlouvy zrušit bez
udání důvodu!

podepsal
Mgr. Marek Digitálně
Mgr. Marek Hoffmann
2019.11.25
Hoffmann Datum:
08:13:34 +01'00'

25. 11. 2019
Mgr. Marek Hoffmann,
ředitel školy
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