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Dle rozdělovníku

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na realizaci
podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science
Centre Brno“

1. Údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Jihomoravský kraj,
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82
Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana
70888337
CZ70888337
Komerční banka a. s.
27-7503190207/0100
Ing. Ivo Minařík, MBA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
541 651 341
541 651 349
orr@kr-jihomoravsky.cz

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky; předpokládaná hodnota:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění propagačních předmětů v rámci projektu Moravian
Science Centre Brno.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Části II. zadávací dokumentace - obchodních
podmínkách veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k podání nabídky.
Kód CPV: 39294100-0 - Informační a propagační výrobky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 163 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální.
V případě, že nabídková cena uchazeče překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude
nabídka uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Moravian Science Centre Brno“
spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 3 –
Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje, oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o
výsledcích výzkumu a vývoje, číslo výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.
Dodavatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do 31. 12. 2024
a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu
projektu. Dodavatel musí umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po
dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci.
3. Doba plnění:
Doba plnění je do 30 dnů po uzavření smlouvy, nejpozději však do 14. 11. 2014.
4. Místo předání plnění:
Místem předání plnění je sídlo zadavatele - Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82.
5. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je přístupná v elektronické podobě na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání
nabídek.
6. Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny podle
ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. U uchazečů, kteří jsou plátci DPH,
bude hodnocena cena vč. DPH a u uchazečů, kteří nejsou plátci DPH, bude hodnocena celková cena.
Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální.
V případě, že nabídková cena uchazeče překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
bude nabídka uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.
7. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 08. 2014 v 10:00 hod.

8. Místo a doba pro podání nabídky:
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský
úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82,
kancelář č. 242, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin.
Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle čl. 7 této
výzvy.
9. Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26. 08. 2014 v 10:15 hod., v budově Krajského
úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č. 240.
Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce
komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který
podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami
maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné
jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem
uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne
starším 90 dnů. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem
uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými
jednat jménem uchazeče.
Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které
budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel
oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Václav Božek, CSc.,
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,
na základě pověření č.j. 33661/2013 ze dne 1. 3. 2013

