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Výzva k podání cenové nabídky na služby 
 

 

Název cenové nabídky: Poptávka komplexního tiskového řešení pro 

Konzervatoř EA 

Předmět nabídky: Pronájem tiskových strojů se servisním zajištěním 

na 48 měsíců 

Datum vyhlášení výzvy: 30. 4. 2019 

Název zadavatele: Konzervatoř Evangelické akademie 

Adresa sídla zadavatele: Wurmova 13, 77900 Olomouc 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Pavel Zatloukal, ředitel školy 

Telefon: +420585208583 

E-mail: ckonz@ckonz.cz 

IČO zadavatele: 00838144 

DIČ zadavatele: - 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Pavel Zatloukal, ředitel školy 

Telefon: +420 585208583 

E-mail: ckonz@ckonz.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: Do 23. 5. 2019 do 12:00 hodin 

Popis požadavků: Požadavky cenové nabídky jsou součástí 

zadávací dokumentace jako příloha č. 1 

Začátek pronájmu včetně 

dodání: 

Uchazeč musí dodat předmět plnění nejpozději 

do 30. 6. 2019.  

Místo pro podávání nabídek: Sídlo zadavatele: Wurmova 13, 77900 Olomouc 

Hodnotící kritéria: Celková nabídková cena pronájmu a servisu 

včetně DPH – váha 100% 

Obchodní podmínky: Uchazeč zašle cenovou nabídku zahrnující 

konečnou cenu pronájmu a servisu včetně 

dopravy do sídla zadavatele, předpokládaný 

termín dodání, návrh kupní smlouvy. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní 

osobu ve věci cenové nabídky, její telefon  

a e-mailovou adresu. 
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Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka musí být vyhotovena a zadavateli 

doručena v písemné formě a českém jazyce 

na adresu: 

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 

13, 779 00 Olomouc 

Uchazeč označí obálku nápisem „NEOTVÍRAT“, 

„Pronájem tiskových a kopírovacích strojů pro 

Konzervatoř EA“ 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení 

uchazeče, že jako subjekt předkládající 

nabídku se nepodílel na přípravě nebo zadání 

předmětného výběrového řízení. 

Další podmínky zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 

kdykoli v jeho průběhu zrušit, nejpozději však do 

uzavření smlouvy. 

Otevírání doručených obálek 

s cenovou nabídkou: 

Otevírání obálek se bude konat dne 27. 5. 2019 

v 11.00 hod. 

 

 

V Olomouci dne 30. 4. 2019 

 

  ...........................................................................  

 Mgr. Pavel Zatloukal v.r., ředitel školy 
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