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
(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:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/48.0016
Vzdělávací mozaika – komplexní rozvoj kompetencí
pedagogů mateřských škol
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb
II v rámci projektu Vzdělávací mozaika – komplexní rozvoj
kompetencí pedagogů mateřských škol
Služba

1.2.2015
Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s.
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Ing. Kateřina Štěpánková
Tel: +420 466 046 131
e-mail: info@ccvj.cz
260 12 375
-----------Ing. Michael Wagner
Tel: +420 775 570 706
e-mail: ms21@ccvj.cz
Zahájení lhůty pro podávání nabídek: 1.2.2015
Ukončení lhůty pro podávání nabídek: 15.2.2015, 16:00
hod středoevropského času
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích
služeb, ubytovacích služeb a prostor pro školení pedagogů
v rámci projektu v rámci projektu Vzdělávací mozaika –
komplexní rozvoj kompetencí pedagogů mateřských škol.
Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 338 847,90 Kč
Celková předpokládaná hodnota včetně DPH: 397 800,- Kč
Uvedená cena bez DPH je maximální a nepřekročitelná, je
stanovena jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky.
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů týkajících se DPH.
Sazby za ubytování a stravování nesmí překročit
předepsané limity uvedené v zadávací dokumentaci.
Typ zakázky

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:

Zakázka malého rozsahu zadávaná dle postupů pro
zadávání zakázek definovaných Příručkou pro příjemce
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, verze 8.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Časový harmonogram plnění: 2. -3.dubna 2015,
14. - 15. května 2015 a 4. - 6. června2015
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Pardubický
kraj nebo kraj Vysočina.
Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty
pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele pro
tuto zakázku:
Centrum celoživotního vzdělávání o.p.s.
Za Pasáží 657
530 02 Pardubice
Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci.
Základním hodnoticím kritériem zakázky je nejnižší
nabídková cena:
Celková výše nabídkové ceny bez DPH …………………..100 %
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže
uchazeč předložením čestného prohlášení, prokazujícího
splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených
v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - viz
příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
uchazeč tím, že předloží kopie těchto dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci (živnostenský list nebo výpis ze
živnostenského rejstříku)
Uchazeč uvede kontaktní osobu uchazeče včetně
kontaktních údajů do Krycího listu nabídky (příloha
č. 1 zadávací dokumentace)
Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné
formě, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů
k prokázání splnění kvalifikace. Požadavek na písemnou
formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele k povinnosti umožnit všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (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).
 Vybraný dodavatel se rovněž zavazuje uchovávat
účetní záznamy související s plněním zakázky (účetní
doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh,
inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení
účetnictví) minimálně do konce r. 2025, pokud český
právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a
účetní záznamy budou uchovávány způsobem
stanoveným platnými právními předpisy.
Další podmínky pro plnění
Část plnění veřejné zakázky – zajištění ubytování nelze
zakázky:
plnit prostřednictvím subdodavatele.
Další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podmínky poskytnutí
Zadávací dokumentace je uveřejněna společně s touto
zadávací dokumentace
výzvou na stránkách www.op-vk.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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