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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro 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: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0050 
Název projektu: Věda hravě, zábavně, ale především názorně 
Název zakázky: Dodávka interaktivní tabule 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 19. 7. 2013 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele: Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PhDr.Charlotta Grenarová, ředitelka školy 

Telefon: 595041194 

E-mail: mail@ghlucin.cz 

IČ zadavatele: 47813091 
DIČ zadavatele:  
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Andrea Cahelová 

Telefon: 607667002, 737513151 

E-mail: cahelova@ghlucin.cz, kaiserova@ghlucin.cz 
Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Do 30. 7. 2013 v 11:00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem této zakázky je dodávka v rozsahu:  

 

Interaktivní tabule včetně projektoru, ozvučení – počet 

kusů 1 

Smart Board minimální rozměry 166:126 cm 

Software:  Smart notebook, Smart Math 

Ozvučení 

Dataprojektor:  minimálnísvítivost 2600 lm, formát 4:3, 

rozlišení minimálně XGA 1024x768, 

Montáž, kabeláž, instalace 

 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 
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Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

66 500 Kč (bez DPH)   80 465 Kč (vč. DPH) 

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu 
Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Srpen 2013 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 

Hodnotící kritéria : Nabídková cena 100% 

Hodnotící kritérium je blíže specifikováno v samostatné 
zadávací dokumentaci. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

--- 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a emailovou 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. Veškeré doklady musí být 
zpracovány v českém jazyce. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

--- 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

--- 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Požadavek na čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt 
předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání 
předmětného výběrového řízení.  

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další 
podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také 
v samostatné zadávací dokumentaci. Zadávací 
dokumentace je součástí výzvy k podání nabídek jako 
příloha č. 1. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Písemně, poštou spolu s výzvou pro podání nabídek 

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. 
 
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cza v případě 
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grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže)a v předmětu uveďte 
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
 
Kontakty ZS 
 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz putikova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský 
http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ 

linda.zabrahova@kr-
karlovarsky.czjitka.kavkova@kr-
karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

Pardubický www.pardubickykraj.cz 
iva.sochurkova@pardubickykraj.cz 
eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz 
barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od 
2012) 

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz 

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 
Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) /www stránky ZS (v 
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 
www.msmt.cz/www stránky ZS. 
 
Jméno: Andrea 
Příjmení: Cahelová 
E-mail: cahelova@ghlucin.cz 
Telefon: 607667002 

 


