Výzva k podání nabídek
Název programu:
Registrační čísla projektů
Názvy projektů:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/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
Popis předmětu zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.12/04.0024
CZ.1.07/1.3.12/04.0025
Cesta labyrintem jazyků
Mateřská škola 21. století
Zajištění ubytovacích a stravovacích služeb
a výukových a konferenčních prostor
Služba

15. 6. 2012
Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s.
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Ing. Kateřina Štěpánková
466046131
info@ccvj.cz
www.ccvj.cz
26012375
--------Ing. Natálie Hyláková
777 763 788
jazyky@ccvj.cz
Datum zahájení příjmu nabídek: 15.6.2012.
Datum a čas ukončení příjmu nabídek: 26.6.2012, do 9:00
hodin.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb
spočívajících v zajištění ubytování, stravování a školících a
konferenčních prostor včetně technického vybavení
v hotelovém školícím zařízení pro účastníky seminářů a
konference dle zadávací dokumentace, která je přílohou
této výzvy.
Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí:
Část A: Projekt Cesta labyrintem jazyků.
Část B: Projekt Mateřská škola 21. století
Nabídky musejí být dodány za obě části, zakázka se
posuzuje jako celek.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Celková cena veřejné zakázky, která nesmí být
překročena, je stanovena na 517 920,- Kč bez DPH
(618 800,- Kč včetně DPH).
Cena zakázky zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním
zakázky.
Maximální cena, která nesmí být překročena, je u části A
270 720,- Kč bez DPH (324 200,- Kč včetně DPH).
Maximální cena, která nesmí být překročena, je u části B
247 200,- Kč bez DPH (294 600,- Kč včetně DPH).
Cena jednotlivých částí veřejné zakázky zahrnuje veškeré
náklady spojené s plněním příslušné části zakázky.

Typ zakázky
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místo 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 (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

DPH je v cenách s DPH stanoveno s ohledem na rozdílné
sazby DPH jednotlivých poskytovaných služeb.
Jedná se o zakázku malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Část A: 9. - 13. 7. 2012 a 13. 8. – 17. 8.2012
Část B: 5. - 7. 11.2012
CCV Jezerka o.p.s., Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Dílčí hodnotící kritéria pro hodnocení veřejné zakázky:
- Celková nabídková cena včetně DPH
váha 70 %
- Další poskytované služby
váha 30 %
Subkritéria pro dílčí hodnotící kritérium „Další
poskytované služby“:
- Řešení a variabilita výukových prostor 50 bodů
- Nabídka doplňkových služeb
50 bodů
Konkrétní metoda hodnocení nabídek včetně indikátorů
jednotlivých subkritérií je podrobně popsána v Zadávací
dokumentaci.
Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou
uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Uchazeč uvede ve své nabídce kontaktní osobu ve věci
veřejné zakázky, její telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Smlouva s vybraným poskytovatelem musí zavazovat
poskytovatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba
hrazena, provést kontrolu dokladů vztahujících se k veřejné
zakázce i předmětu jejího plnění, poskytnout osobám
oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související
s její realizací a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly, a to do 31.12.2025
Dále musí smlouva zavazovat poskytovatele řádně
uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním
zakázky minimálně do 31.12.2025, pokud český právní
systém (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
nestanovuje lhůtu delší.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky,
nejpozději však do podpisu smlouvy.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další
podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také
v samostatné Zadávací dokumentaci (včetně příloh č. 1
až 6), která je součástí této výzvy.

