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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  

„Podpora integrace zrakov ě postižených do spole čnosti, Kosovo“ 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Místem plnění veřejné zakázky je Kosovo. 

DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY: 

Zakázka musí být realizovaná do konce měsíce listopadu 2010. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

Předmětem plnění je dodávka IT vybavení  pro speciální školu pro zrakově postižené děti ve městě 

Peja (viz příloha projektového dokumentu, technická specifikace).  Prostřednictvím podpory místní 

školy je podpořen proces začleňování zrakově postižených do kosovské společnosti. Projekt navazuje 

na spolupráci a podporu poskytnutou v minulých letech formou malých lokálních projektů 

zastupitelským úřadem ČR v Prištině.  

 

KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 

Uchazeč musí prokázat zkušenost s dodávkou (zakázkou) obdobného vybavení a v obdobném 

finančním objemu. 

  

 

FORMA A OBSAH NABÍDKY: 

Nabídka musí být jasná a stručná, se souvislým číslováním stránek. Nabídka musí být jednoznačná 

a nesmí poskytovat prostor pro jakékoli pochyby ohledně významu slov a čísel. Protože nabídka bude 

posuzována podle dodaných dokumentů, musejí tyto jasně deklarovat, že jsou v souladu s danými 

požadavky.  

Nabídka musí obsahovat následující: 

1. Základní informace o uchazeči: výpis z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s. či jiné podobné 

evidence; 
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2. Doklad o realizované obdobné zakázce uchazečem;  

3. Strukturovaný rozpočet;  

• Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč v českých korunách v členění cena bez DPH, 

výše DPH a celková cena včetně DPH (čísly i slovy). Tuto nabídkovou cenu uvede 

uchazeč v krycím listu nabídky a celkovou cenu v četně DPH uvede uchaze č také 

v návrhu kupní smlouvy.  Uvedená celková nabídková cena v četně DPH je cenou 

konečnou a nejvýše p řípustnou po celou dobu realizace ve řejné zakázky. Celková 

nabídková cena v četně DPH bude taktéž p ředmětem hodnocení. 

• Celková nabídková cena včetně DPH musí zahrnovat veškeré náklady 

uchazeče/prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně 

veškerých daní, včetně veškerých případných celních poplatků, včetně změny sazby daní 

včetně DPH, včetně veškerých dalších poplatků, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů 

české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče/prodávajícího. Uchazeč 

je povinen prostudovat da ňové podmínky a celní p ředpisy v zemi p říjemce.  Podáním 

nabídky do tohoto zadávacího řízení bere uchazeč na vědomí, že jím nabídnutá cena musí 

zahrnovat všechny výše uvedené náklady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné 

zakázky. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky.  

• Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude platná po celou 

dobu trvání zakázky. 

 

4. Popis způsobu realizace zakázky, včetně popisu způsobu vyškolení personálu příjemce 

v užívání dodaného vybavení a uvedení délky záruční doby; 

5. Návrh smlouvy se zadavatelem/kupujícím, která je součástí zadávací dokumentace. Při 

dodržení základních smluvních podmínek je možno uchazečem návrh smlouvy rozšířit o 

případná další navrhovaná ustanovení. Takové případné úpravy však nesmí změnit původní 

smysl textu a budou uchazečem barevně, popř. v kurzívě vyznačeny v textu návrhu smlouvy 

jak v tiskové, tak i v digitální verzi. 

 

Nabídka musí být předložena v jednom originále a dvou tištěných kopiích a na CD. 

V případě, že nabídka nesplňuje uvedené body 1.- 5., bude vyloučena z výběrového řízení. 
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VÝBĚROVÁ KRITÉRIA  

Při výběru nejvhodnější nabídky bude hodnoceno:  

Nabídková cena                                                      80% 

Popis způsobu realizace, včetně popisu způsobu vyškolení personálu příjemce  10% 

Délka záruční doby                                                                                                             10% 

 

Smlouva bude podepsána s uchazečem, jehož nabídka bude celkově ekonomicky nejvýhodnější. 

Výběrová komise si ponechává právo na kontaktování předchozích místních partnerských institucí / 

organizací uchazečů a donorů za účelem reference.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

Po vstoupení smlouvy v platnost bude prodávajícímu zálohově převedeno 30% celkové smluvené 

ceny. Zadavatel na plnění dané zakázky vyplatí nejvýše 1 300 000,- Kč. Další informace o platebních 

podmínkách jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 

PODÁVÁNÍ NABÍDEK: 

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech na adrese zadavatele do pátku 

25. 6. 2010 do 12 hodin , a to v uzavřených obálkách, označených textem:  „Zakázka: Podpora 

integrace zrakově postižených do společnosti,  Kosovo – NEOTEVÍRAT“.  

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání a ve které zadavatel rozhodne o výběru 

nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 

30 dnů. 

ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO: 

Odmítnout všechny předložené nabídky, nevracet předložené nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným 

uchazečem, výběrové řízení kdykoli zrušit bez udání důvodu. 

Uchazečům nevzniká nárok na náhradu škod v případě podání neúspěšné nabídky ani v případě 

zrušení výběrového řízení. 

Podáním nabídky uchazeč přijímá veškeré podmínky uvedené v zadání výběrového řízení. Zadavatel 

nehradí náklady spojené s přípravou nabídky. 

 

Související dokumenty: 
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Projektový dokument s přílohami  

Návrh kupní smlouvy 

 

Kontaktní osoba v ČRA: Ji ří Knitl, e-mail: knitl@czda.cz 


