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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky: ZAB/IT/1 
Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0097 
Název projektu: Vzdělávací programy v oblasti cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji 
Název zakázky: Dodání ICT Techniky s software 
Předmět zakázky: dodávka 
Datum vyhlášení zakázky: 2.5.2013 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Zabloudil s.r.o. 
 

Sídlo zadavatele: Lidická 4 
Brno 602 00 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele 

Rostislav Zabloudil 
Tel.: 545575504 
E-mail.: projektopvk@seznam.cz 

IČ zadavatele: 26282798 
DIČ zadavatele: CZ26282798 
Kontaktní osoba 
zadavatele  

Jan Matouš 
E-mail.: projektopvk@seznam.cz 

Lhůta pro podávání 
nabídek 

Lhůta pro podávání nabídek začíná běžet 2.5.2013  a končí 
13.5.2013 ve 12.00. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodání ICT vybavení a softwaru pro 
projekt Vzdělávací programy v oblasti cestovního ruchu 
v Jihomoravském kraji 

 Množsví Název a popis zboží 
 16 Kancelářský balík - maximální částka 192 000 Kč 
 16 Multimedi ální notebook pro práci s grafickými 

programy, prezentacemi videomateriálů, 
kancelářským sw, 
úhlopříčka min. 15“, optická mechanika, operační 
system funkčně shodný s MS Windows 8 
Professional nebo MS Windows 7 Professional 

 1 Dataprojektor  pro prezentace za denního světla, 
rozlišení obrazu min. 1024x768 

 1 Projekční plátno – min 94“ 
 1 Mobilní telefon – s fotoaparátem 
 1 Flipchart  jako doplněk k projektorovým 

prezentacím 
 1 Multifunk ční tiskové zařízení – pro barevné 

kopírování studijních materiálů, tiskové řešení 
výukové učebny s možností Skenování na síťová 
úložiště  a odesílání pomocí e-mailu, s nízkými 
náklady na spotřební materiál  
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 1 Digitální videokamera s příslušenstvím pro 
osvětlení a nazvučení scény 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

kancelářský balík: 
192.000,-Kč bez DPH 
 
ICT technika: 
266.000,-Kč bez DPH 
 
Celková hodnota zakázky činí: 
458.000 Kč bez DPH 
 

Tyto částky jsou zároveň nejvýše přípustnými, včetně 
přepravy do místa určení. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v souladu 
s pravidly OP VK upravenými v Příručce pro příjemce finanční 
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

Typ zakázky Dodání zboží je požadováno do 29.5.2013 
Lhůta a místo dodání  • Nabídková cena (váha 40%) 

• Záruční podmínky (váha 10%) 
Technické parametry (50%) 

Hodnotící kritéria : • Uchazeč ve své nabídce, resp. na vlastní obálce, uvede 
svou kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její 
telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče a doručena osobně či doporučeně v obálce označené 
„neotevírat, výběrové řízení“ na adresu sídla zadavatele 
projektu, Lidická 4, Brno, 602 00 a to včetně návrhu smlouvy a 
obchodních podmínek. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Dodavatel je povinen umožnit 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) 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Uchazeči předkládají písemnou nabídku v českém jazyce. 

Další podmínky pro 
plnění zakázky: 

Uchazeči předkládají písemnou nabídku v českém jazyce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 
 


