
Město Moravská Třebová 
Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 

vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu k předložení nabídky na 

veřejnou zakázku 
 

Microsoft Office pro Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 
Dne 27.05.2015 vyhlásila rada města Moravská Třebová (usnesení č. 605/R/270515) 
výběrové řízení na veřejnou zakázku „Microsoft Office, Microsoft Access, 
Microsoft Project pro Městský úřad Moravská Třebová“ podle zadávacích 
podmínek. Předmětem zakázky je dodávka software pro městský úřad v Moravské 
Třebové. 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Místo plnění: město Moravská Třebová 
Doba plnění: dodání díla do 13.07.2015 
 
3. Lhůta pro podávání nabídek: 
nabídky budou podané písemně v zapečetěné obálce (poštou, osobně) na podatelnu 
městského úřadu nejpozději do 15.06.2015 do 15:00 hod.  

Adresa podatelny: 
  Městský úřad Moravská Třebová 
  nám. T. G. Masaryka 29 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 
 Označení obálky: 
  „neotevírat – výběrové řízení – software MUMT“ 
 
4. Hodnotící kritéria: 

 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší celkové 
nabídkové ceny včetně DPH - 100% 

 Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídkových cen od nejnižší 
po nejvyšší 

 
5. Kontakt na zástupce zadavatele: 
Ing. Marek Němec 
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, PSČ 571 01 
Tel: 461 353 141, 603 192 396 
E-mail: mnemec@mtrebova.cz 
 



6. Zadávací podmínky: 
Microsoft Office 2013 

 Počet 
o 33 licencí (multilicenční program) 

 Obsah licence 
o trvalé licence pro 

 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft PowerPoint 

 
Microsoft Access 2013 

 Počet 
o 3 licence 

 Obsah licence 
o trvalé licence 

 
Microsoft Project 2013 

 Počet 
o 1 licence 

 Obsah licence 
o trvalá licence 

 

 nabídková cena bude strukturována jako kompletní cena včetně DPH 
 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž doplnit, zrušit, jakož i odmítnout 
předložené návrhy. 

 
8. Požadavky na obsah nabídky 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

 úplné a přesné identifikační údaje uchazeče – obchodí firma (jméno, příjmení), 
adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení 

 doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 

V Moravské Třebové, dne 27.05.2015   
 


