VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
dle ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Název zadavatele

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

Sídlo zadavatele

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor

IČO zadavatele

44555601

Kontaktní osoba
zadavatele

Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+ 420 725 5320 926,
email:
ales.klicnar@ujep.cz

Výše uvedený zadavatel Vám tímto v souladu s ustanovením §12 zákona
oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku pod názvem
„Poloautomatický mikrotvdoměr“
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel veřejné zakázky tímto
vyzývá
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.
I.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické podobě po přihlášení do
systému E-ZAK, přístup do systému je možný na www.ujep.cz
II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, doprava, instalace, zaškolení obsluhy
a zajištění servisu vědeckého přístroje „Poloautomatický mikrotvrdoměr“,
1 kus, včetně předání úplné dokumentace a pojištění v době instalace.
III.

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni
odeslání textu výzvy, tj. dne 22. 4. 2011.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 9. 5. 2011 do 11:30 hodin
středoevropského času.
Zájemce může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
uvedenou v této výzvě, s tím, že odpovědnost za doručení zásilky obsahující
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na zájemci.

IV.

Podání nabídek

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením §69 zákona. Nabídka bude
doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a adresou
uchazeče. Více viz zadávací dokumentace.
Místo pro podání nabídek: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Hoření 13, 400 96
Ústí nad Labem

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Aleš Klicnar
V.

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů:

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
VI.

Způsob hodnocení:

Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
VII.

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Termín otevírání obálek: 11. 5. 2011 od 11:30 hod.
Místo otevírání obálek: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Hoření 13, 400 96
Ústí nad Labem

S pozdravem

...............................................................
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor
V Ústí nad Labem dne …………………. 2011

