Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název 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:

C151523
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.1.00/56.2634
Šablony ZŠ Jaroměřice
Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů
Veřejná zakázka na dodávku služby realizace zahraničních
vzdělávacích pobytů
19.6.2015
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
Jaroměřice 310, 569 44 Jaroměřice
Mgr. František Václavek
Telefon: 461326446
E-mail: skola.jaromerice@tiscali.cz
70985758
Mgr. Vojtěch Sýs
E-mail: vojtech.sys@email.cz
Telefon: 733 588 046
Datum ukončení příjmu nabídek je dne 30. 6. 2015 v 10:00
hodin.
Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla
zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění dodávky
služby realizace zahraničních vzdělávacích pobytů pro realizaci
klíčových aktivit projektu OP VK.
Zadavatel stanoví minimální parametry na předmět plnění
veřejné zakázky v příloze č. 4 této výzvy. Uchazeči jsou povinni
doplnit do položkového rozpočtu specifikaci jimi nabízeného
plnění, které však musí splňovat alespoň minimální požadavky
zadavatele. V případě, že nabídka uchazeče nebude tyto
požadavky splňovat, bude ze zadávacího řízení vyřazena.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

600 000,-Kč včetně DPH
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Typ zakázky:

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. Výběr
dodavatele bude proveden v souladu § 12 odst. (3) a dle
ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) dle
Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 (dále: „Příručka OP
VK“).

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Harmonogram
• smlouva bude podepsána zadavatelem do 5 dnů ode dne
výběru dodavatele, nikoliv však před termínem
oficiálního zahájení projektu (předpoklad 1. 7. 2015)
• předmět plnění bude realizován v souladu s termíny,
které jsou součástí zadávací dokumentace
Dodávka bude realizována v souladu se specifikací předmětu
plnění.
Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena za
celý předmět plnění, a to v Kč včetně DPH.
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ a profesních
kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) a b)
ZVZ.
Zadavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této
Výzvy.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním údajů o
kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1
této výzvy.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém
jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním číslem,
označením dílčí části a nápisem „NEOTVÍRAT – Zahraniční
pobyty pro projekt OPVK“, a to ve lhůtě pro podání nabídek
na adresu sídla zadavatele:

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
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Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
Jaroměřice 310, 569 44 Jaroměřice
Všechny listy nabídky kromě návrhu smlouvy musí být pevně
svázány v jednom celku. Uchazeč dodá dvě vyhotovení smlouvy
(včetně přílohy) – každé z vyhotovení bude pevně svázáno
v jednom samostatném celku. Návrh smlouvy včetně
položkového rozpočtu je uchazeč povinen dále předložit
v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD dokumentaci ve
formátu .doc, .docx., .rtf, .xls nebo .xlsx a naskenovanou
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kompletní finální dokumentaci s podpisy a razítky ve formátu
.pdf či jpg/jpeg.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to
v následujícím pořadí:
Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list
Vyplněná Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění požadavků
základní a profesní kvalifikace dodavatele
Vyplněná Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k PPP
Vyplněná Příloha č. 4 - Smlouva o zajištění služeb s
doplněnými parametry nabízeného zboží na patřičných
místech (vč. Přílohy 1 Smlouvy o zajištění služeb) – dodána
ve dvou vyhotoveních
Nabídková cena musí být stanovena jako konečná a nejvýše
přípustná za celý předmět plnění (a to včetně DPH). Vzhledem
ke zvláštnímu režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o
dani z přidané hodnoty zadavatel nepožaduje přesné vyčíslení
hodnoty DPH.
Nejvýše přípustnou cenou je předpokládaná hodnota zakázky v
Kč vč. DPH. Pokud uchazeč nabídne dodávku za cenu vyšší než
předpokládanou hodnotu zakázky v Kč vč. DPH, bude taková
nabídka ze zadávacího řízení vyřazena jako nepřijatelná.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:
Další podmínky pro plnění
zakázky:
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Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu je
specifikována v Příloze č. 4 Smlouva o zajištění služeb
Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou
vymezeny v Příloze č. 4 Smlouva o zajištění služeb
Dle podmínek OP VK nesmí podat nabídku ani se účastnit na
plnění předmětu veřejné zakázky taková osoba, která by
s ohledem na své postavení nebo vztah k zadavateli nebo
projektu
vzbuzovala
pochybnost
o
nestranném
a
nediskriminačním postupu zadavatele a transparentnosti
zadávacího řízení. Zadavatel proto požaduje, aby uchazeči učinili
prohlášení o své nepodjatosti, které je přílohou č. 3 této Výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje práva:
- výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez
udání důvodu uchazečům,
- v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo
doplnit zadávací podmínky,
- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění
informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně
ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných
zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k
prokázání jejich kvalifikace,
- z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového
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-

-

-

-

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými
dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé
údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
Uchazeč není oprávněn provádět změny v Kupní
smlouvě. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení
uchazeče z dalšího hodnocení.
Uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy k této
výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů
před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní
osobě za zadavatele, Mgr. Vojtěch Sýs, tel.: 733 588 046
nebo
elektronicky
na
e-mailovou
adresu:
vojtech.sys@email.cz
Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč
vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce.

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument neexistuje.
Tato výzva plní i funkci zadávací dokumentace.
Výzva obsahuje tyto přílohy:
• Příloha č. 1 – Krycí list
• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění požadavků
základní a profesní kvalifikace dodavatele
• Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k PPP
• Příloha č. 4 - Smlouva o zajištění služeb s doplněnými
parametry nabízeného zboží na patřičných místech
(vč. Přílohy 1 Smlouvy o zajištění služeb)
Výzva je zveřejněna na stránkách MŠMT (http://www.opvk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasenezakazky )

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Vojtěch
Sýs
vojtech.sys@email.cz
733 588 046

Dne 19.6.2015
…………………………………….
Podpis statutárního zástupce
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