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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

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

1

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0217

Název projektu: Organon - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Název zakázky: Dodávka Braillského řádku a navazujícího SW pro projekt ORGANON 
- LMS pro výuku logiky CZ.1.07/2.2.00/07.0217

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky: 17. 5. 2011

Název/ obchodní firma zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo zadavatele: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

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

Ing. Antonín BULÍN M.B.A.
E-mail: bulin@rek.zcu.cz
Telefon: 377 631 066
Zástupce pro projekt ORGANON - LMS pro výuku logiky 
CZ.1.07/2.2.00/07.0217
Mgr.  Ludmila Dostálová , Ph.D.
Telefon: 377 635 518
E-mail: ldostal@kfi.zcu.cz

IČ zadavatele: 49777513

DIČ zadavatele: CZ-49777513

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

Mgr. Lukáš Vlček
Telefon: 606455462
E-mail: vlcis@email.cz

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

Lhůta pro podání nabídek je 27. 5. 2011 do 12.00.

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka Braillského řádku a software dle 
specifikace v části A. Specifikace veřejné zakázky samostatné zadávací 
dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč

2
:

Předpokládaná nabídková cena Braillského řádku nesmí překročit 140 
363 Kč bez DPH (154 399,3 Kč včetně DPH 10%). Cena požadovaného 
softwaru nesmí překročit celkem 44 625 Kč bez DPH (53 550 Kč včetně 
DPH 20%).

Typ zakázky
3

Zakázka malého rozsahu.

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

Místo plnění: Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň
Termín dodání zboží je 14 dní od podpisu kupní smlouvy.

Místa dodání/převzetí nabídky: Západočeská univerzita v Plzni, Sekretariát KFI ZČU, kancelář SD205, 
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň.

Hodnotící kritéria:  Nejnižší nabídková cena 100%

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 

 Čestné prohlášení uchazeče v souladu s § 53 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

                                                
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
3 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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dodavatele na základě zadávací 
dokumentace

4
:

předpisů,

 Dále zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů 
dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (výpis z obchodního rejstříku,
doklad o oprávnění k podnikání)

Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních 
dní. Je možné předložit originál či ověřenou kopii. 

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, listinné 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:

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele, 
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky a povinnost uchovávat doklady o 
zakázce do konce roku 2025.

Další podmínky pro plnění 
zakázky:*

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

*nepovinný údaj

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.

Jméno: Lukáš
Příjmení: Vlček
E-mail: vlcis@email.cz
Telefon: 606 455 462

                                                
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky




