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 veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
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 veřejné
zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/. . / .
Otevři svou mysl
Jazykové vzdělávání
služba
28. května 2015
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko,
Nad Čertovkou 18
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
Ing. Svatava Dvořáková
ředitelka školy
tel.: 516 418 982
e-mail: reditel@oabk.cz
620 73 176
Ing. Petr Bouda
tel.: 516 418 980
e-mail: bouda@oabk.cz
datum zahájení:
28. května 2015
datum ukončení:
12. června 2015 do 12.00 h
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění
zahraničního
jazykově-vzdělávacího
pobytu
pro
pedagogické pracovníky a žáky naší školy v anglicky,
německy a rusky mluvících zemích.
Předmět zakázky je rozdělen do 3 následujících částí:
Část č. 1: Studijní pobyty v anglicky mluvících zemích
 studijní pobyt pro 5 pedagogických pracovníků
 studijní pobyt pro skupinu 10 žáků a doprovod
Část č. 2: Studijní pobyty v německy mluvících zemích
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Platné od 23.11.2011

Stránka 1 z 4

 studijní pobyt pro 1 pedagogického pracovníka
 studijní pobyt pro skupinu 10 žáků a doprovod
Část č. 3: Studijní pobyty v Rusku
 studijní pobyt pro 2 pedagogické pracovníky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

500.000,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č.
137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZVZ), v souladu s § 18 odst. 5 ZVZ, při
dodržení zásad § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce
dotace dostupných na www.msmt.cz. Nejedná se o
zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Tato veřejná zakázka je rozdělena na části a uchazeč může
podat nabídku na jednu či více částí.
Lhůta pro dodání (zpracování Termín plnění: červenec – listopad 2015 (viz. příloha dle
veřejné zakázky)/ časový
specifikace předmětu zakázky);
harmonogram plnění/ doba
V termínu 12. 6. – 20. 6. 2015 vyhodnocení předložených
trvání veřejné zakázky
nabídek; Do 30. 6. 2015 dojde k podpisu smlouvy
s vybraným uchazečem.
Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že může dojít
k posunu termínu podpisu smlouvy v závislosti na
schválení projektové žádosti a v případě neschválení
projektu také k nepodepsání smlouvy.
Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které
proběhne elektronickou formou, je uchazeč povinen uzavřít
smlouvu se zadavatelem do pěti pracovních dnů, nebude-li
ujednáno jinak.
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko,
Místa dodání/převzetí
plnění:
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko,
Zadavatel stanovil toto hodnotící kritérium:
Hodnotící kritéria:


Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

nabídková cena včetně DPH (100% váha)
(v návaznosti na splnění požadavků předmětu plnění
veřejné zakázky)

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením originálu nebo ověřené kopie
Čestného prohlášení, že splňuje základní kvalifikační
předpoklady vymezené v §53, odstavec 1 zákona č.
137/2006 Sb. (možno využít Přílohu č. 2 Zadávací
dokumentace).
Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních
předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

předpokladů předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Doklad nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky
b) Doklad o oprávnění k podnikání, pokud toto
oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného
dle předchozího bodu.
Požadavky na prokázání technických kvalifikačních
předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních
předpokladů předložením:
a) Kopie dokladu o pojištění proti úpadku dodavatele
dle Zákona č. 159/1999 Sb.
Výše uvedené doklady (prokazující profesní kvalifikační
předpoklady a technické kvalifikační předpoklady ) je
možno předložit v prosté kopii dokumentu.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
soutěžené veřejné zakázky, její telefon 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.
Součástí nabídky bude také návrh smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování Požadavek je zpracován v Zadávací dokumentaci.
nabídkové ceny
Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinnou
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění. Uchazeč bere na vědomí, že
zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v
rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a pravidel pro publicitu
v rámci OPVK, a to ve všech relevantních dokumentech
týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj.
zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a
dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Uchazeč se zavazuje, že umožní všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
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Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty). Uchazeč se zavazuje povinností uchovávat po
dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související
s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Další podmínky pro plnění
Cenová nabídka musí obsahovat všechny náklady spojené
veřejné zakázky:
s poskytnutím předmětu zakázky.
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Dotaz
Podmínky poskytnutí
k Zadávací dokumentaci je možné podat prostřednictvím
zadávací dokumentace
elektronické pošty na kontaktní e-mail, a to nejpozději 5
dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo nevybrat pro jednu či více částí žádného uchazeče.
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
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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