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
(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
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.12/04.0024
Cesta labyrintem jazyků
Metodické semináře pro rok 2012 v projektu Cesta
labyrintem jazyků (klíčová aktivita 02 Metodické
semináře)
Služba

29. 2. 2012
Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s.
Za Pasáží 657, Pardubice, 530 02
Ing. Zdeněk Bulíček
466046131
info@ccvj.cz
www.ccvj.cz
26012375
Ing. Natálie Kozáková
777 763 788
jazyky@ccvj.cz
Datum zahájení 29. 2. 2012, datum ukončení 9. 3. 2012
v 13:00.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby
spočívající ve výuce metodiky výuky anglického jazyka
v těchto stupních:
 Metodika výuky anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
 Metodika výuky anglického jazyka pro střední školu
v 10-ti členných skupinách pro cílovou skupinu projektu
Cesta labyrintem jazyků, tj. učitelům vyučující anglický
jazyk. Počet členů ve skupině se může v závislosti na zájmu
a účasti měnit.
Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené části:
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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 část veřejné zakázky č. 1 – Metodika výuky
anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ v trvání 30
hodin (2 x 15 hodin), Pardubice
 část veřejné zakázky č. 2 – Metodika výuky
anglického jazyka pro střední školu v trvání 15
hodin, Pardubice
Dodavatel se může přihlásit na celou veřejnou zakázku
nebo pouze na jednu či více částí veřejné zakázky č. 1 – 2.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:

Typ zakázky3
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:

Cena zakázky nesmí překročit částku 14.999,99 Kč bez
DPH (18.000 Kč včetně DPH). Cena zakázky zahrnuje
veškeré náklady spojené s plněním zakázky.
Cena části veřejné zakázky č. 1 nesmí překročit částku
9.999,99 Kč bez DPH (12.000 Kč včetně DPH). Cena části
veřejné zakázky č. 2 nesmí překročit částku 4.999,99 Kč
bez DPH (6.000 Kč včetně DPH).
malého rozsahu
9. 3. 2012 do 13:00

CCVJ, o.p.s., Za Pasáží 657, Pardubice 530 02
Hodnocena bude celková nabídková cena s DPH za
jednotlivé části veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 a násl.
ZVZ prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění
kvalifikace musí být předloženy v originále nebo v úředně
ověřené kopii. (Do nabídky možno předložit kopii
dokumentů. Originály či ověřenou kopii předloží pouze vybraný
uchazeč před podpisem smlouvy. Doklady ke splnění
technických kvalifikačních předpokladů je povoleno dodat
v kopii.) Zadavatelem vyžadované čestné prohlášení musí

být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem, v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby
součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel
2

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
4
Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
3
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče
ze soutěže. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, který k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, není starší než 90 dní,
mohou uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (viz ustanovení § 125 a násl. ZVZ) prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu ve výpise
uvedených údajů a požadavků zadavatele k prokázání
splnění příslušné kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.
Nabídka musí obsahovat kontaktní údaje osoby oprávněné
jednat za uchazeče (jméno, příjmení, telefon).
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. Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil výkon kontroly všech 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.
Dodavatel se zavazuje archivovat veškerou dokumentaci
spojenou se smlouvou minimálně do konce roku 2025,
pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv,
nejpozději však do uzavření smlouvy.
Nejedná se o zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další
podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v
samostatné zadávací dokumentaci.

*nepovinný údaj
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