Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno

tel.: +420 541 514 111

e-mail: institute@isibrno.cz
www.isibrno.cz

Výzva k podání nabídky

ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále „ZZVZ“)

DNS02-21-A-07: Dodávka 2 ks monitorů 4k
Identifikace zadavatele
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 62/147, 61200, Brno, Královo Pole
IČO: 68081731
Zastoupený: prof. Ing. Josef Lazar, Dr., pověřený řízením ústavu
Kontaktní osoba: Ing. Jan Slaměník, CSc., tel.: +420 541 514 205, +420 721 139 496; jan@isibrno.cz
Identifikace zavedeného DNS
Název:
Dynamický nákupní systému pro IT vybavení
Kategorie:
A – Osobní počítače a periferie
Systémové číslo NEN:
N006/20/V00032766/001
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: DNS02-21-A-07: Dodávka 2 ks monitorů 4k
Systémové číslo zakázky: N006/21/V00009991
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího postupu: Zadávání veřejné zakázky v DNS
Zadavatel ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ vyzývá dodavatele zařazené v DNS k podání nabídky na
dodání IT vybavení včetně splnění souvisejících závazků.
1.1. Předmět nákupu
Monitory budou připojeny k počítači určenému pro náročnou vědeckou i administrativní práci na
vrcholné manažerské úrovni.
1.2. Klasifikace předmětu

NIPEZ/CPV: 30231300-0 | Zobrazovací jednotky

1.3. Způsob podání nabídky
Veřejná zakázka je zadávaná v režimu „poptávka – nabídka – objednávka“. Nepodepisuje se kupní
smlouva, platí VOP prodávajícího. Nevyhotovujte žádný krycí list, ani nevyhotovujte kupní smlouvu!
Podrobnosti jsou v přílohách této výzvy, stačí dodržet tento jednoduchý postup:
a) Vygenerujte nabídku (pro forma fakturu) s položkovým rozpisem splňujícím požadované technické
podmínky uvedené v Příloze č. 2 této výzvy a nepřekračující maximálně přípustnou cenu.
b) V nabídce označte toto zadávací řízení a připište, že prodávající akceptuje minimální obchodní
požadavky kupujícího uvedené v Příloze č. 2 této výzvy, a to nad rámec vlastních VOP. Navrhněte
způsob zaslání objednávky. Pokud jste nám je ještě nezasílali, přiložte vlastní VOP.
c) Přiložte jako samostatný soubor případné produktové listy nabízeného zboží.
Prostřednictvím systému NEN zašifrovanou nabídku v termínu podejte. Při rovnosti nabídkových cen
rozhoduje čas podání nabídky.
1.4. Lhůta pro podání nabídky:

nejpozději do 05. 05. 2021, 14:00 hod

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/UPTAVCR
Seznam příloh výzvy: Příloha č. 1: Obecné zadávací podmínky
Příloha č. 2: Obchodní a technické zadávací podmínky
24. 04. 2021
Za správnost vyhotovení: Jan Slaměník, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
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