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Č.j. Gymozart 730/2019 

 
Výzva 

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 jako veřejný zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky  
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: 

 

„Dodávka ICT vybavení – přenosná zařízení s příslušenstvím - Šablony II“ 
 
 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
Název:   Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Právní forma:  příspěvková organizace PKj 
Sídlo:   Mozartova 449, 530 09 Pardubice   
IČ:    48161063 
Zastoupen:  Mgr. Petrem Harbichem, zástupcem ředitele pověřeným řízením školy 
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Mgr. Petr Harbich 
tel.: 466 412 838 
e-mail: reditel@gymozart.cz 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele ICT vybavení pro Gymnázium, 
Pardubice, Mozartova 449. Předmětem zakázky je dodávka ICT prostředků pro podporu moderních 
forem výuky. Předmět je specifikován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.  
 
3. Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je zároveň uveřejněna na webových stránkách školy www.gymozart.cz v sekci 
„Veřejné zakázky“. 
 
4. Podmínky plnění / místo dodávky 
Místem plnění / dodávky je sídlo zadavatele. Podmínky plnění vyplývají z přiložené zadávací 
dokumentace včetně prokázání splnění způsobilosti.  
 

5. Lhůta  a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 16. 9. 2019 do 10:00 hodin.  
Nabídky budou podávány písemně poštou na adresu zadavatele: 
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
sekretariát ředitele školy 
Mozartova 449 
530 09  Pardubice 
 
nebo osobně na adresu sekretariátu zadavatele 
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
sekretariát ředitele školy 
Mozartova 449 
530 09  Pardubice 
č. dveří 58 (sekretariát ředitele) 
 

Nabídka uchazeče musí být podána písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a 
nápisem: NEOTEVÍRAT !!! 
 
 

http://www.gymozart.cz/
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6. Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 
Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena v délce 90 dní. 
 
7. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti 
Požadavky jsou součástí zadávací dokumentace. 
 
8. Údaje o hodnotících kritérií a hodnocení nabídek 
Výběr dodavatele zakázky provede hodnotící komise jmenovaná v souladu s „Metodickým pokynem o 
zadávání VZMR pro PO zřízené PKj“ dne 16. 9. 2019 v 11:00 hod. Jediným hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 
9. Možnosti zrušení zadávacího řízení 
Kdykoliv bez udání důvodu na základě rozhodnutí zadavatele. 
 
10. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách. 
 
 
 

V Pardubicích 03. 09. 2019 
 
 

-------------------------------------------  
        Mgr. Petr Harbich  
              zástupce ředitele pověřený řízením školy 
 
 
Příloha: Zadávací dokumentace 
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