Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(sluţba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:

Typ zakázky3

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.02/04.0001
Další vzdělávání pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené
na rozvoj jejich kompetencí
Další vzdělávání pracovníků SOŠ a SOU Třešť
sluţba
17. 10. 2011
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť,
Příspěvková organizace
K Valše 38
Třešť, 589 21
Mgr. Pospíchal František
567 224 941
sekretariát@sskola-trest.cz
484 61 636
CZ 484 61 636
Pavlů Jaroslav
567 112 815
pavlu@sskola-trest.cz
Datum zahájení: 18. 10. 2011
Datum ukončení příjmu: 31. 10. 2011 do 14:00 hod.
Předmětem zakázky je dodávka vzdělávacích sluţeb, elearningových
modulů
a
doprovodných
sluţeb
(občerstvení). Detailní popis předmětu zakázky je uveden v
Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této
Výzvy.
783.958,- Kč bez DPH.
Jsou stanovené rovněţ přepokládané ceny za jednotlivé
druhy sluţeb, tyto ceny jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci.
(Předpokládaná celková cena s DPH činí 841.150 Kč)
Veřejná zakázka malého rozsahu

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
3
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
2
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Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

Listopad 2011 – listopad 2012

Sídlo zadavatele: K Valše 38, Třešť, 589 21
1. Nabídková cena, váha 45 %
2. Sankce za nedodrţení termínu, váha 30 %
3. Splatnost faktur, váha 25 %
 Ţadatel musí dodrţet kvalifikační kritéria potřebná
pro splnění poţadavků nabídky. Základní
kvalifikační kritéria prokazuje předloţením
čestného prohlášení, které nesmí být starší neţ 90
kalendářních dní k poslednímu dni, kdy má být
prokázáno, ţe kvalifikaci splnil. Čestné prohlášení
musí být podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
 Čestné prohlášení, kterým uchazeč prokazuje, ţe
nemá zachycené daňové nedoplatky v evidenci,
nebo nedoplatky na pojistném a na penále na
veřejném zdravotním pojištění a na sociálním
zabezpečení a to jak v České republice, tak v zemi,
kde je sídlo společnosti, místo podnikání či bydliště
dodavatele.
 Dále musí ţadatel doloţit prostou kopii výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč
zaznamenán, či doloţit výpis z jiné podobné
evidence. Doklad nesmí být starší neţ 90
kalendářních dní ke dni podání nabídky.
 Ţadatel doloţí i kopii oprávnění k podnikání podle
zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující
ţivnostenské oprávnění či licenci.
 Pomocí minimálně tří referenčních dopisů ţadatel
doloţí, ţe má zkušenosti se vzdělávacími sluţbami
s minimální celkovou hodnotou 800.000,- Kč s
DPH/zakázka. Ţádná z doloţených zakázek nesmí
být starší neţ tři ukončené roky.


4

Uchazeč doloţí prostou kopii akreditace instituce
MŠMT pro DVPP a dále akreditace minimálně 10

Pokud je poţadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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vzdělávacích programů DVPP odpovídajících
předmětu zakázky, aby bylo moţné zahájit školení
ihned po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
poţadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Poţadavek na písemnou formu je povaţován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umoţnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehoţ prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci. Smlouva bude obsahovat závazek uchovávat
veškeré originály smluv, účetních dokladů a dalších
dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025,
pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší, součastně
však nejméně tři roky od ukončení nebo částečného
uzavření programu. Tyto dokumenty a účetní doklady
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.
563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a
v zákoně č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové sluţbě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.
Poţadavky na formu zpracování nabídky jsou uvedené
v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této
Výzvy.

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz
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Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

elena.zrebena@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdrţení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Otoupalíková
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