Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku s názvem

Dodávka IT techniky 40/2019

zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-000416
podle § 141 odst. 1 a přílohy č. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“)
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Právní forma zadavatele:
IČ zadavatele:
Zadavatel zastoupen:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
61989100
JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA, na základě pověření

2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je uveřejněna na adrese https://zakazky.vsb.cz/contract_display_253.html.
3. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 8. 2019 v 10:00 hodin.
4. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
Nabídky je možné předkládat v českém jazyce a pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje
E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.vsb.cz/.
5. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona:
Podle § 114 odst. 1 zákona budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s
§ 114 odst. 2 zákona bude zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové
ceny bez DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno prostřednictvím automatické metody hodnocení v
elektronickém nástroji E-ZAK.
6. Zadavatel tímto vyzývá dodavatele zařazené v předmětném dynamickém nákupním systému k
podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 40/2019. Předmětem veřejné zakázky
jsou dodávky specifikované spolu s veškerými ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky
podrobně v zadávací dokumentaci.
V Ostravě (datum v elektronickém podpisu)

JUDr. Ludmila
Tatranská

Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
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o=Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava [IČ 61989100], ou=tat0014, cn=JUDr.
Ludmila Tatranská, sn=Tatranská,
givenName=Ludmila, serialNumber=P312416
Datum: 2019.08.07 14:03:15 +02'00'

JUDr. Ludmila Tatranská, MPA, na základě pověření
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

