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

tel.: +420 541 514 111
fax: +420 541 514 402

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

VĚC
Výzva k podání nabídky
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zmíněné v §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (ZVZ), Vás vyzýváme, abyste v rámci výběrového řízení v souladu s ustanovením
§ 6 výše zmíněného zákona podali nabídku pro veřejnou zakázku, jejímž předmětem je

ALISI-VZ-14: Vybavení pracoviště pro stavbu vakuových aparatur
Zakázka je financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v
rámci projektu Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií
(zkratka: ALISI) registrovaného pod číslem CZ.1.05/2.1.00/01.0017. Operační program Výzkum a vývoj
pro inovace je spolufinancovaný z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj a z
prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zadávací dokumentaci si můžete vyžádat na adrese zadavatele nebo také e-mailem na
adrese vz@isibrno.cz
a) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

ALISI-VZ-14:
Vybavení pracoviště pro stavbu vakuových aparatur

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na dodávku
veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná
mimo režim zákona
nejpozději do 30. 11. 2010
sídlo zadavatele
900 000 Kč bez DPH

Předpokládaný termín plnění (zadávací lhůta):
Místo plnění:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
b) Údaje o oznámení zadávacího řízení:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Datum uveřejnění:
c) Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

na centrální adrese se nezveřejňuje
13. 08. 2010
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
veřejná výzkumná instituce (č. 341/2005 Sb.)
Královopolská 147, 612 64 Brno
68081731
CZ68081731
RNDr. Luděk Frank, DrSc., ředitel
Ing. Jan Slaměník, CSc., asistent ředitele
telefon: 721 139 496
technické dotazy výhradně ruzicka@isibrno.cz

d) Informace o zadávací dokumentaci
Lhůta pro doručení žádosti o zaslání dokumentace:
Cena za poskytnutí zadávací dokumentace:

1

končí dnem 02. 09. 2010
zdarma

Součásti zadávací dokumentace:

Dodatečné informace lze vyžádat nejpozději dne:
Prohlídka místa plnění dne:
e) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky
Zadávací lhůta
Adresa pro podání nabídky
Způsob doručení:
Neveřejné otevírání obálek dne:

1. Textová část zadávací dokumentace
2. Položkový seznam požadovaného vybavení
3. Technické podmínky
4. Obchodní podmínky v podobě smlouvy
5. Krycí list nabídky
02. 09. 2010
v případě potřeby podle domluvy
končí dnem 07. 09. 2010 v 14:00 hod
uchazeč je vázán svou nabídkou do 30.11.2010
adresa zadavatele
poštou nebo osobně proti potvrzení o převzetí
v pracovní dny od 09:00 hod. do 14:00 hod.
dne 07. 09. 2010 v 14:00 hod
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