
Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky:

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0276

Název projektu: Inovace výuky na SGO

Název zakázky: Počítačová technika II

Předmět zakázky Dodávka počítačové techniky

Datum vyhlášení zakázky: 12. 11. 2012

Název zadavatele: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Zámecký okruh 848/29, Opava, PSČ 746 01

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Milada Pazderníková, ředitelka školy
Tel: 603 456 508
e-mail: reditelka@slezgymopava.cz

IČ zadavatele: 47813075

DIČ zadavatele: CZ47813075

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Radim Frič
Tel: 737 968 849
e-mail: fric@slezgymopava.cz

Lhůta pro podávání nabídek 13. 11. 2012 od 8:00 hod. – 20. 11. 2012 do 8:00 hod.

Popis předmětu zakázky: Zkvalitnění výuky jazyků, přírodovědných i humanitních
předmětů ve škole, jehož cílem je zlepšení materiálních
podmínek pro výuku a zavedení inovativních metod výuky.
Dodávka počítačové techniky dle zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:

58.000,-- bez DPH (69.600,-- s DPH)

1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

mailto:reditelka@slezgymopava.cz


Typ zakázky Podlimitní zakázka

Lhůta dodání 7. 12. 2012

Místa dodání/převzetí nabídky: Sekretariát Slezského gymnázia, Opava, příspěvková
organizace, Zámecký okruh 848/29, Opava

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena

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 (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. Doručte v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky „Neotvírat – VZO –
Inovace výuky na SGO“

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Kancelářská PC sestava bude vybavena operačním systémem
Win7 z důvodu plné kompatibility se softwarovým
vybavením ve škole. Jakýkoli jiný nabízený software není
akceptovatelný.

Dokumentace je volně dostupná na:
http://www.slezgymopava.cz

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.


