
  

Výzva k podání nabídek 

  

Název programu: Investice do rozvoje vzdělávání 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2974 

Název projektu: Dodávka interaktivních tabulí. 

Název zakázky: Vybavení tříd interaktivním tabulemi. 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) 

: 

Dodávka 2 ks interaktivních tabulí se software, specifikované 

v příloze č. 1 

Datum vyhlášení zakázky: 8. 7. 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, 
okres Děčín, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Varnsdorf, Bratislavská 994 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Petr Šmíd 

412 372 371 

zsvdfbr@interdata.cz 

IČ zadavatele: 706 98 198 

DIČ zadavatele: CZ 706 98 198 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Petr Šmíd 

602 405 435 

zsvdfbr@interdata.cz 



Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

 

Od 8. 7. 2013 do 21. 7. 2013 do 24.00 hodin. 

Typ zakázky Malého rozsahu. 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Zpracování zakázky od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013 

Místa dodání/převzetí nabídky: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena 60% 

 Kompatibilita se stávajícím systémem školy 20% 

 Záruka a pozáruční servis 10% 

 Akreditace MŠMT pro školení pedagogů ZŠ 10% 
 
Každé nabídce bude v každém kritériu přidělen počet bodů 
od 1 do 5 s tím, že 1 je nejhorší a 5 nejlepší výsledek.  
Následně bude počet bodů každého kritéria nabídky 
vynásoben váhou kritéria a bude proveden celkový součet 
bodů vynásobených váhou kritéria u každé z nabídek. Jako 
nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která obdrží nejvyšší 
počet bodů . 
 

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.  

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

 

*nepovinný údaj 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 

jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 

 
Formulář musí být doplněn informacemi, které musí obsahovat zadávací dokumentace, nebo 

informací o tom, jak může uchazeč zadávací dokumentaci získat. 


