PŘÍLOHA Č. 16B
PŘÍLOHY
K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM,

OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3

Aktualizace k 29. 1. 2014

Řízená kopie elektronická
Příloha P16b – Příručka
žadatele a příjemce

pro Vydání: 1

Revize: 1

Strana 1 z 12

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita:

b)

Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

Ano

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.00/06.08047

Název výběrového řízení:

Dodávka zboží v oblasti IT potřeb

Název projektu:

Dům služeb Předlice

Identifikační údaje zadavatele1

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
IČ: 25755277
DIČ: CZ25755277

Telefon:

+420 222 350 400

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce:
(pokud nejsou shodné)

Šimon Pánek, ředitel
Jana Cvachová
+420 222 350 400, +420 777 787 941
jana.cvachova@clovekvtisni.cz

Kontaktní osoba:
Telefon,e-mail:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

dodávka

1

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.
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Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)

Předmětem zakázky je uzavření rámcových
smluv na jednotlivé části zakázky: A)
Notebook, B) Notebook mise, C) Desktop, D)
Ostatní, E) Baterie, F) Tonery, G) Satelitní
telefony

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

4 800 000,- Kč

Datum zveřejnění:

23.6.2014

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

10.7.2014 do 11 hodin

Místo pro podání nabídky

Nabídky lze podávat prostřednictvím
držitele poštovní licence, kurýrní službou
nebo osobním předáním na adresu sídla
zadavatele, a to v pracovních dnech v
čase 9:00 – 17:00 (resp. do 11:00 v
poslední den lhůty pro podání nabídky).

Kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

Čeština

Forma nabídky

Listinná,
podepsaná
oprávněnou
osobou - požadavek na současné
podání nabídky na médiu se nevylučuje

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky

červenec – prosinec 2015

Informace o možnosti zrušení řízení

dle zákona č. 137/2006 Sb, §84

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o Zadávací Na profilu zadavatele:
dokumentace je zveřejněna na profilu
https://vr.clovekvtisni.cz
zadavatele
https://vr.clovekvtisni.cz
om, kde
je
Evidenční číslo veřejné
zakázky
v informačním systému o veřejných nerelevantní
zakázkách:
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