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 Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

VŘ 33/2014 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0255 

CZ.1.07/3.2.04/05.0083 
Název projektu: Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava 

pro život 
Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj 

Název veřejné zakázky: Zařízení pro projekty OP VK 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Veřejná zakázka na dodávky 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

25. 8. 2014 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Akademické centrum studentských aktivit, spolek 

Sídlo zadavatele: Jungmannova 866, 664 34 Kuřim 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. Jaroslav Švec, ředitel Akademického centra 
studentských aktivit 
Tel.: +420 541 145 252 
E-mail: svec@sca.cz 

IČ zadavatele: 26566958 
DIČ zadavatele: CZ26566958 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Petr Bílek 
Tel.: +420 541 145 258 
E-mail: bilek@acsa.cz 

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

Lhůta pro podání nabídek začíná plynout 26. 8. 2014 a 
končí dne 5. 9. 2014 ve 14.00. 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky, která 
bude sloužit pro realizaci výstupů výše zmíněných 
projektu. Konkrétní specifikace jednotlivých kusů 
výpočetní techniky je uvedena v zadávací dokumentaci. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 109 423 
Kč bez DPH. Tato hodnota je nepřekročitelná. Maximální 
přípustné hodnoty jednotlivých položek jsou uvedeny 
v jejich specifikaci v části 2 zadávací dokumentace. 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
mailto:svec@sca.cz
mailto:bilek@acsa.cz
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Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka je v souladu s kategorizací stanovenou 
Příručkou pro příjemce verze 5 a 7 finanční podpory 
z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost zakázkou malého rozsahu. 
Zadání veřejné zakázky probíhá v souladu s § 12 odst. 3 a § 
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. 

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

Všechny poptávané položky budou zadavateli dodány do 
21 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
s dodavatelem. 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Provozovna zadavatele, Údolní 53, 602 00 Brno. 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez 
DPH. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele se prokazuje dle § 53 odst. 1 písmena a) až k) a 
§ 54 písmena a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
Splnění základních a kvalifikačních předpokladů uchazeč 
prokazuje ve formě čestného prohlášení (vzor tohoto 
čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 2 zadávací 
dokumentace), které musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Dodavatel 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 
v českém jazyce, jednotlivé listy musí být pevně svázány 
(ne kroužková vazba). Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, vše 
v zalepené obálce. 

Součástí nabídky bude i vyplněný a podepsaný návrh 
smlouvy včetně údajů v příloze č. 1 této smlouvy, která 
je přílohou této nabídky.  
Obálka s nabídkou musí být označena textem: 
„NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka Zařízení pro 
projekty OP VK“ 
Na obálce bude uvedena adresa odesílatele, na niž je možno 
poslat oznámení o výsledku výběrového řízení. 
 
Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro 
podání nabídky poštou či osobně na adresu kanceláře 



http://www.prozivot.eu/verejnazakazka
http://www.mometo.acsa.cz/verejnazakazka
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Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 

Jméno: Petr 
Příjmení: Bílek 
E-mail: bilek@acsa.cz 
Telefon: +420 541 145 258 

 

http://www.msmt.cz/
mailto:bilek@acsa.cz

