Oznámení
Na webové stránce:

10. 1. 2008 - Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou
zakázku "Dodávka konfokálního mikroskopu s motorizovaným stolkem"
Číslo jednací:
77 / 11 / 2008

Výzva k podání nabídky
Jako zadavatel veřejné zakázky Vás vyzýváme, abyste v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, podali nabídku a prokázali splnění svých kvalifikačních předpokladů pro veřejnou
zakázku, jejímž předmětem je

„Dodávka konfokálního mikroskopu s
motorizovaným stolkem“
a) Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
veřejná výzkumná instituce
(č. 341/2005 Sb.)
Studentská 1768, 708 00 Ostrava

IČ:
DIČ:
Statutární zástupce zadavatele:

68145535
CZ68145535
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.,

pověřený řízením

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., vědecký pracovník
e-mail: scucka@ugn.cas.cz
telefon: 596 979 111, 731 902 293
fax:
596 919 452

b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na dodávku (§ 8)
zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)

Název veřejné zakázky:

Dodávka konfokálního mikroskopu s
motorizovaným stolkem

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV 33261000-7

Místo plnění veřejné zakázky:

Studentská 1768, 708 00 Ostrava

c) Informace o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na vyžádání zdarma. Zadávací dokumentaci
v listinné nebo elektronické formě, popř. dodatečné informace k ní, je možné vyžádat také emailem.
Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci (§ 48):
Součásti zadávací dokumentace:

Dodatečné informace (§ 49) lze vyžádat do dne:

22. 01. 2008
A) Základní informace
B) Technické podmínky vymezující parametry
dodávky
C) Požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny
D) Kvalifikační předpoklady
E) Obchodní podmínky
F) Podmínky a požadavky na způsob
zpracování a podání nabídky
G) Lhůty a termíny zadávacího řízení
H) Hodnotící kritéria
I)
Přílohy

22. 01. 2008

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky (§ 39):

končí dnem 28. 01. 2008 ve 14 hod.

Zadávací lhůta (§ 43):

uchazeč je vázán svou nabídkou do 29. 2. 2008

Adresa pro podání nabídky (§ 69):

nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky na adrese zadavatele

Způsob doručení:

poštou nebo osobně proti potvrzení o převzetí na
sekretariát ředitele, a to v pracovní dny od 09:00 hod.
do 14:00 hod.

Otevírání obálek (§ 71):

28. 01. 2008 ve 14 hod.

e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62
Zadavatel stanoví, že předpokladem účasti dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení
je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 a relevantních
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 způsobem požadovaným zákonem.
f) údaje o hodnotících kritériích podle § 78
Základním hodnotícím kritériem pro je ekonomická výhodnost nabídky. Podrobnosti o
hodnocení obsahuje zadávací dokumentace.
Očekáváme Vaši žádost o zaslání nabídky a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
ředitel ÚGN AV ČR, v. v. i.

V Ostravě dne 10. ledna 2008

