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Výzva k podání nabídek 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/01.0024  
Název projektu: S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro 

učitele cizích jazyků na základních a středních školách v 

Moravskoslezském kraji 

Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka: Dodávka výpočetní techniky 
10 ks software MS Office 

10 ks antivirový software 

10 ks software pro úpravu videa 

10 ks počítač 

1 ks multifunkční tiskové zařízení 

1 ks interaktivní tabule 

128 ks zálohovací paměť 

specifikace zařízení je uvedena v zadávací dokumentaci 

výběrového řízení. 

Datum vyhlášení zakázky:  

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Hello language centre s.r.o. 

Sídlo zadavatele: Emila Filly 982/12, Ostrava-Mariánské hory, 70900 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Karel Hlaváček PhD., hlavacek@hello.cz, 608863588 

IČ zadavatele: 25889192 

DIČ zadavatele: CZ25889192 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Ing. Karel Hlaváček PhD., hlavacek@hello.cz, 608863588 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podávání nabídek činí 7 kalendářních dnů. 

Datum zahájení příjmu nabídek: 27.3.2012 

Datum ukončení příjmu nabídek a čas: 4.4.2012 do 14,00 

Popis předmětu zakázky: Předmětem výběrového řízení je dodávka 

elektrotechnického zařízení typu: počítač, software, 

tiskárna a ostatní. Předmět výběrového řízení je upřesněn 

v zadávací dokumentaci zakázky. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

510 300 Kč včetně DPH 

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu 

smlouvy s dodavatelem kdykoliv zrušit. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 

do 10 dnů od podpisu smlouvy nebo vystavení objednávky 
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harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Hello language centre s.r.o., provozovna společnosti: 

Novinářská 1254/7, 70900 Ostrava. V případě osobního 

převzetí bude vystaven doklad o převzetí nabídky. 

Hodnotící kritéria: · Nabídková cena včetně DPH (100 %) 

 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Základní a profesní kvalifikační předpoklady 
· Čestné prohlášení osvědčující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách 

· kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

· Kopii dokladu o oprávnění k podnikání 

Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 

kalendářních dnů. 

 

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): 

Doporučená forma nabídky: 

_ Nabídka podepsána osobou oprávněnou za 

uchazeče jednat 

_ Nabídka zajištěna proti neoprávněné 

manipulaci 

_ Nabídka předložena v jednom vyhotovení v 

písemné formě a v uzavřené obálce 

_ Uzavřená obálka opatřena 

označením„NEOTEVÍRAT NABÍDKA – 
Výpočetní technika pro potřeby projektu 
S jazykem za úspěchem.“, s názvem a 

adresou dodavatele. 

_ Nabídka v českém jazyce 

_ Doporučený obsah nabídky : 

a) cenová nabídka 

b) popis záruční doby a servisu poskytovaného k 

zařízení tzn. počet let záruky a rychlost případně 

způsob provádění servisu zařízení 

c) kvalifikační požadavky na realizátora 

d) návrh smlouvy 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

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). 
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Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další 

podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v 

samostatné zadávací dokumentaci, o kterou je možné 

zažádat u zadavatele a to osobní, telefonickou nebo 

elektronickou formou. Zadávací dokumentace bude 

rovněž zveřejněna na webových stránkách příjemce dotace 

www.hello.cz. 

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. 

 
 


