
Výzva k podání nabídek 

Číslo zakázky: 001/2011 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2491 

Název projektu: Blíže Evropě a světu – ICT ve vzdělávání 

Název zakázky: Multimediální zařízení pro interaktivní výuku ve třídách  

Předmět zakázky: 

(služba/dodávka/stavební práce)  

Dodávka multimediálních setů pro interaktivní výuku včetně 

instalace potřebného softwaru, montáže jednotlivých 

komponent multimediálních setů ve třídách a základního 

zaškolení. 

Datum vyhlášení zakázky: 24.6.2011 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův 

Hradec 

Sídlo zadavatele: Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec, 37701 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Petr Kubeš, ředitel školy 

reditel@skolajh.cz, 384364356, 602415011 

IČ zadavatele: 60816848 

DIČ zadavatele: - 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Petr Kubeš, ředitel školy 

reditel@skolajh.cz, 384364356, 602415011 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

24.6.2011 (7:00hod.) - 6.7.2011 (11:00hod.) 



Popis předmětu zakázky: 7 ks multimediálních setů umožňujících interaktivní výuku 

pomocí dotykové obrazovky a notebooku – dále viz zadávací 

dokumentace.  

Součástí dodávky je také 1 mini notebook – upřesnění 
v zadávací dokumentaci 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč1: 

570000,-Kč s DPH 

Typ zakázky2 Zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Do 31. 8. 2011 

Místa dodání/převzetí nabídky: Jarošovská 1125/II, J.Hradec – 5 ks multimediálních setů 
Pod Hradem 124/III, J.Hradec – 1 ks 
Švermova 330, Nová Bystřice – 1 ks 

Hodnotící kritéria: • Nabídková cena 

• Technické parametry – viz zadávací dokumentace 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou 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.  

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

Viz. zadávací dokumentace 

 

                                                           

 
 


