Příloha k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
malého rozsahu
Zadavatel: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace
Školní 1094, 347 01 Tachov
Vyhlašuje výběrové řízení:
„Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)“
v rámci realizace projektu: Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje (CZ.1.07/3.2.02/05.0046)

Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
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)
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.02/05.0046
Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje
Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)
dodávka

22.4.2014
Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková
organizace
Školní 1094, 347 01 Tachov
Mgr. Alexandra Hrušková
tel.: +420 374 774 417
mobil: +420 775 744 472
email: hruskova@revis-tachov.cz
71234608
CZ 71234608
Ing. Markéta Podlesná
tel.: +420 374 774 412
mobil: +420 775 744 827
email: podlesna@revis-tachov.cz
Zahájení příjmu nabídek: 23.4.2014 v 9.00 hod.
Ukončení příjmu nabídek: 12.5.2014 v 9.00 hod.
Sídlo zadavatele:
Školní 1094,
347 01 Tachov
18.181 Kč bez DPH (21.999 Kč vč. DPH)
Zadávací dokumentace spolu s přílohami je nedílnou
součástí Výzvy k podání nabídek. Zadávací dokumentace
včetně příloh je uchazečům poskytována společně
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s Výzvou k podání nabídek.
Dále je Zadávací dokumentace společně s Výzvou k podání
nabídek uveřejněna na www stránkách Plzeňského kraje a
www stránkách Regionálního vzdělávacího a informační
střediska.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
V souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 8, účinné od 29.1.2014
a Závaznými postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací
z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není
povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky náležící do
skupiny Zakázek malého rozsahu dle č. 7. 5. Písm. B Příručky. Tato veřejná zakázka malého
rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozsah zakázky
Minimální technické požadavky
Rozsah kvalifikace
Variantní řešení
Hodnotící kritérium výběrového řízení
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Termín otevírání obálek s nabídkami
Pokyny pro zpracování nabídky
Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Obchodní podmínky
Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Práva zadavatele

str. 3
str. 4
str. 5
str. 7
str. 7
str. 7
str. 8
str. 9
str. 9
str. 10
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12

Stránka 2 z 13

1. ROZSAH ZAKÁZKY (Celková cena zakázky je maximálně možná):
Označení
zařízení

Počet kusů

PDA
(osobní digitální
pomocník)

1

Jednotková cena
v Kč bez DPH
18 181 Kč

Celkem cena
v Kč bez DPH

Celkem cena
v Kč s DPH
(21 %)

18 181 Kč

21 999 Kč

18 181 Kč

21 999 Kč

Uvedená celková cena v Kč bez DPH, tj. 18.181 Kč bez DPH (21.999 Kč včetně DPH) je
hodnotou maximální a NESMÍ BÝT PŘEKROČENA.
Ceny jednotlivých položek navržené zadavatelem jsou ceny maximální.
Uvedené ceny jednotlivých položek je přípustné pouze snížit.
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2. MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
PDA (osobní digitální pomocník)
1 ks
Základní
popis
Funkce

Další funkce

Odolný polní počítač vybavený vysoce citlivým GPS přijímačem.
Přístroj, který umožňuje:
- přesné mapování pomocí softwarové vybavení s možností přehledného a
jednoduchého zpracování geografických dat
- produktivní sběr kvalitních a přesných polohových geografických dat (Interní GPS
přijímač se základní přesností 2 – 4 m)
- on-line připojení k internetové síti (Integrovaný Bluetooth a WiFi)
- možnost fotografování (integrovaná kamera)
- vyšší odolnost
- příslušný software součástí objednávky (v ceně)
- kompletní přístroj s displejem pro použití v terénu (exteriéru)
- integrovaný mikrofon, reproduktor, výstup na sluchátka
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3. ROZSAH KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve
stanoveném rozsahu.
3.1 Rozsah kvalifikace
Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace)
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (možnost předložit kopii dokumentu, originál, či ověřenou kopii předloží
pouze uchazeč před podpisem smlouvy)
c) doloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku
(Příloha č. 5 této Zadávací dokumentace)
3.2 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestním činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
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splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud
uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné
využít vzor čestného prohlášení – viz Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace)
3.3 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, (možnost předložit kopii dokumentu, originál, či
ověřenou kopii předloží pouze uchazeč před podpisem smlouvy)
Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nesmí být starší 90 kalendářních dnů.
3.4 Ekonomická a finanční způsobilost
Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží:
a) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku (Příloha č. 5
této Zadávací dokumentace)

4. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Maximální cena zakázky činí 18.181 Kč bez DPH (21.999 Kč včetně DPH)

Hodnotícím kritérium:
1. NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH
Hodnocena bude celková nejnižší cena v Kč bez DPH za předmětné plnění zakázky včetně
dopravy na místo dodání, instalace a předvedení zboží v provozu, zaškolení personálu
v obsluze a údržbě zboží – uvedená maximální celková cena uchazeče za celou zakázku
nesmí maximální cenu zakázky překročit.
Váha kritéria se bude odvíjet od nejnižší ceny podle vzorce:
výše nejnižší ceny v Kč bez DPH ze všech nabídek
----------------------------------------------------------------- x váha v % (100 %)
výše hodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH

6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
6.1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje žádosti
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o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby –
podlesna@revis-tachov.cz
6.2 Poskytování dodatečných informací
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6.5.2014 do 9.00 hod.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené
lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději
následující pracovní den po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné
informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým
poskytuje zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a dálkovým přístupem na www
stránkách Plzeňského kraje a www stránkách Regionálního vzdělávacího
a informačního střediska. Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

7. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
7.1 Lhůta pro podání nabídek
Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději do pondělí 12.5.2014 do 9.00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. Zadavatel vyrozumí
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7.2 Adresa pro podání nabídek
Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace
Školní 1094
347 01 Tachov
7.3 Způsob podání nabídek
Písemné podání nabídek:
 Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce.
 V písemné formě v jednom originále (kromě kupní smlouvy – Příloha č. 3 této
Zadávací dokumentace – zde se požaduje dvojí vyhotovení včetně podpisu oprávněné
osoby)
 Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo osobně proti předávacímu protokolu.
V případě osobního podání je místem podání recepce v sídle společnosti. Předávací
protokol bude k dispozici k vyplnění na recepci.
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 Pro doručení poštou je rozhodující datum a čas doručení nabídky, ne razítko pošty.
Jiné doručení, např. elektronické doručení e-mailem, není přípustné a nabídka bude
vyloučena z účasti ve výběrovém řízení.
 Nabídka musí být předložena v jedné řádně uzavřené obálce s označením
NEOTVÍRAT – Výběrové řízení „Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)“
 Na obálce musí být vyznačena adresa pro případnou zpětnou korespondenci

8. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek (tj. 12.5.2014
od 9.30 v sídle Regionální vzdělávacího a informační střediska, p. o., Školní 1094, 347 01
Tachov).
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
9.1 Způsob zpracování nabídky
Nabídku podává uchazeč písemně, v jednom originále (kromě Přílohy č. 2: Kupní smlouva –
zde se požaduje dvojí vyhotovení) v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými
v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován
podpis uchazeče, musí být podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo jím zmocněnou
osobu, v takovém případě je uchazeč povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém
řízení prokazuje kvalifikaci.
Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být subdodavatelem více uchazečů
v tomto výběrovém řízení.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a současně bude
(včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
9.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:
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 1x výtisk: Vyplněný Krycí list opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za










uchazeče (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace),
1x výtisk: Kompletně vyplněný list Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Přehled
nabídkových cen bez a včetně DPH,
1x výtisk: Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče,
případně subdodavatelů (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné
využít vzor čestného prohlášení – viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace),
1x výtisk: Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, (možnost předložit kopii dokumentu, originál, či ověřenou kopii
předloží pouze uchazeč před podpisem smlouvy)
1x výtisk: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace),
1x výtisk Čestné prohlášení uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávacími podmínkami, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací
lhůty, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné
skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by
jinak mohly ovlivnit výsledek hodnocení nabídek, že si před podáním nabídky vyjasnil
veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje (Příloha č.
6 Zadávací dokumentace),
1x výtisk Podepsaný Souhlas s uveřejněním smlouvy (Příloha č. 7 Zadávací
dokumentace),
2x výtisk: Podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace), vyplněný a
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutárním zástupcem).

Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou.
Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování
a vyloučení uchazeče.
Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

10.
POŽADAVEK
NA
A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKOVÉ

CENY

10.1 Nabídková cena
V nabídce musí být uvedeny všechny ceny za jednotlivé plnění, viz tabulka Příloha č. 2
Zadávací dokumentace – Přehled nabídkových cen bez a včetně DPH
Výsledná cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky
v českých korunách bez a včetně DPH.
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Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Součástí ceny musí být veškeré náklady spojené s provedením veřejné zakázky.
Celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH nesmí překročit celkovou předpokládanou
hodnotu VZ a to je 18.181 Kč bez DPH (21.999 Kč včetně DPH).
Pokud uchazeč v nabídce uvede ceny vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky
zadavatele a po vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti na
výběrovém řízení.
10.2 Platební podmínky
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební
doklady budou uváděny v této měně.
Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 5 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli.
Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu
zadavatele ve prospěch účtu uchazeče.
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
o označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,
o číslo dokladu,
o označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
o účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, jednotkovou cenu a počet
kusů dodávaného zboží,
o název a označení části předmětu platby,
o důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
o razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
o kopie vzájemné odsouhlasení dodávek
o Podkladem k vystavení faktury je dodací list s číslem dokladu a datem
vystavení. Podmínkou vystavení faktury je zároveň předání technické
dokumentace, záručních listů a vystavení a potvrzení předávacího protokolu
zboží po instalaci a zprovoznění zboží.
Daňový doklad vč. dodacího listu musí obsahovat přesné označení projektu, ze kterého je
veřejná zakázka financovaná, registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0046
„Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje“, údaj o předání zboží, dále technické
dokumentace a záručních listů.
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V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel
oprávněn vrátit jej uchazeči a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního
dokladu (faktury).
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) zadavateli začne
plynout nová lhůta splatnosti.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen ve smlouvě
vyplnit požadované údaje – především identifikační údaje a cenu bez a včetně DPH.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
V případě, že Návrh smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou,
bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.

12. SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení (Příloha č. 6 této
Zadávací dokumentace) podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí
s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za
účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na www stránkách Plzeňského kraje
a www stránkách Regionálního vzdělávacího a informačního střediska.

13. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Uchazeči, kteří svou nabídku doručili včas a stanoveným způsobem, budou o výsledku
vyrozuměni písemně bezprostředně po rozhodnutí zadavatele. Vítězný uchazeč bude vyzván
k jednání o uzavření smlouvy.

14. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 výběrové řízení na veřejnou zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu zadávání, a to
z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu,
 na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání
nabídek,
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 nevracet uchazečům podané nabídky ani jejich části
 náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.

V Tachově dne 22.4.2014

………………………………………..
podpis oprávněné osoby
zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Přehled nabídkových cen
Příloha č. 3 – Smlouva
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Seznámení se zadávacími podmínkami
Příloha č. 7 – Uveřejnění smlouvy
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