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Výzva k podání nabídky na dodávku zařízení pro upgrade pracoviště
Czech POINT

a) Zadavatel:
MĚSTO PLANÁ
Sídlo: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
IČO: 00260096, DIČ: CZ00260096
zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Ťupa
telefon: 374 752 911, 374 752 923, fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz
zasílá v souladu s § 18 odst.3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen »zákon«) výzvu dodavatelům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávku
b) Informace o předmětu veřejné zakázky na dodávky:

Zařízení pro upgrade pracoviště Czech POINT
c) Zadávací dokumentace:
Předmětem je dodávka monitoru, multifunkčního zařízení, čtečky čipové karty, čtečky čárového
kódu, sluchátka a mikrofon, propojovací kabely.
Podrobná technická specifikace: příloha této výzvy
Technické požadavky na zařízení uvedené v příloze jsou jako minimální, lze nabídnou zařízení
s vyššími technickými parametry.
Doba a místo plnění:
Dodání: nejpozději do 12. srpna 2009
Místo plnění: Městský úřad Planá, nám Svobody 1, 348 15 Planá
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení poštou na adresu zadavatele, osobně do podatelny Městského úřadu Planá nebo na
email zadavatele it@muplana.cz je do dne 6.8.2009 do 1200 hod.
—————————————————————————————————————————————————
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e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
nepožaduje se
Profesní kvalifikační předpoklady:
nepožaduje se
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek dle kritérií seřazených sestupně
podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:

Kritérium

Váha v %

1. cena dodávky zařízení
2. cena provozních a materiálních nákladů na vytištění 1 strany A4

50
50

g) požadavky na obsah a zpracování nabídky
Obsah nabídky:
1. ocenění jednotlivých komponentů dodávky u uvedením jejich typových označení, cenu
celkem bez DPH a včetně DPH
2. cena provozních a materiálních nákladů na vytištění 1 strany A4 na multifunkčním zařízení
3. Čestné prohlášení o schopnosti dodat zařízení v požadovaném termínu 12.8.2009 při oznámení
výběru nejvhodnější nabídky 7.8.2009.
Variantní sestavy zařízení jsou umožněny. Lze nabídnout více kompletních sestav zařízení.

Za Město Planá
Ing. Karel Vrzala
starosta

Příloha:
Technické požadavky
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