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 zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.07/03.0063
Řešení vzdělávacího programu pro vykazování a vyúčtování zdravotní
péče v nemocnicích určených pro další vzdělávání dospělých

Název zakázky:

Dodávka HW, SW a školení práce s expertním programem a
tvorby dvou sad praktických úloh a dvou kurzů e-learningu pro
práci v systému DRG

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Dodávka technologických, programových prostředků a služeb

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
1

15.1.2013
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov,
příspěvková organizace
794 01 Krnov, Jiráskova 1a
Mgr. Jana Chlebovská
Telefon: 554 637 460
E-mail: chlebovka@spgs-szs.cz

00601292
CZ 000601292
Mgr. Hana Košuličová
Telefon: 554 637 465; 777 883 724
E-mail: kosulicova@spgs-szs.cz
15.01.2013
25.01.2013 do 12:00 hod
Notebook 8 ks vč. SW, expertní systém DRG 40 licenci, školení lektorů,
tvorba dvou sad praktických úloh a tvorba dvou e-learningových kurzů
952 066 Kč
1 152 000 Kč, vč. 21 % DPH
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Lhůty dodání jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze Výzva k podání
nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

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

Platné od 23.11.2011

Stránka 1 z 3

harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Místa plnění veřejné zakázky jsou:
a) budova Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
Krnov, Jiráskova 1a, Krnov, 794 01 a
b) budova Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2,
Opava, 746 21
Nabídková cena
Veřejná zakázka malého rozsahu, další údaje jsou uvedeny v
dokumentu Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a
zadávací dokumentace
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu.
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.

Nabídka bude zpracována v tabulce v tomto členění:
počet kusů/licencí – DPH (%), jednotková cena bez DPH; jednotková
cena s DPH; cena celkem bez DPH; cena celkem s DPH
Notebook vč. SW
Expertní SW vykazování DRG
Školení lektorů
Dvě sady 30 praktických úloh
Tvorba dvou e-learning. kurzů
Smlouva s vybraným dodavatelem musí 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 to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Nabídka bude podána v českém jazyce.

Prohlídka místa plnění není nutná, proto ji zadavatel nerealizuje.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám formou písemné žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 23.11.2011

Hana
Košuličová
kosulicova@spgs-szs.cz
554 637 465; 777 883 724
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