Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk)
Číslo zakázky (bude doplněno ZS
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název zakázky:

1

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 (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

KUOK 122722/2010
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.05/02.0011
Elearningové vzdělávací kurzy
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Vytvoření elearningového softwaru a dodávka výpočetní
techniky
Služba a dodávka techniky
22. 12. 2010
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Křemelná 30, 783 36 Křelov-Břuchotín
Mgr. Martin Štainer, PhD.
Tel: 777 693 055
martin@edukol.cz
268 40 570
CZ26840570
Ing. Tomáš Chudoba
Tel: 774 493 055
tomas@edukol.cz
22. 12. 2010
3. 1. 2011, 12:00 hod
Uchazeči dodají nabídku doporučenou poštou či jinou
doručovací službou a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty
pro podání nabídek doručena na adresu zadavatele.
1) analýza a vytvoření www E-learningového portálu s
redakčním systémem a zajištění hostingu tohoto Elearningového portálu s redakčním systémem na serveru
Uchazeče na doméně 2. řádu
2) dodávka výpočetní techniky
904 166,-Kč bez DPH (1 085 000,- Kč vč. DPH)
-
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analýza a tvorba E-learningového webu do 30. června
2011
zajištění provozuschopnosti webu a hostingové
domény do 31. května 2018.
dodávka techniky do 10 pracovních dnů od podpisu
smlouvy

Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk
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Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Křemelná 30, 783 36 Křelov - Břuchotín
ad 1) analýza a vytvoření www E-learningového
portálu
Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena.
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body
(stupnice 1–100), přičemž nejvyšší počet bodů obdrží
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle vzorce:
100 x nejnižší nabídková cena
hodnocená nabídková cena
Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího
kritéria ve vztahu k nabídce s nejnižší nabídkovou
cenou. Výsledný počet bodů bude následně přepočten
vahou dílčího kritéria.
Dílčí hodnotící kritérium Kvalita nabízeného řešení
Jednotlivým nabídkám přidělí každý člen hodnotící
komise pracovní body (stupnice 1 – 100), přičemž
nabídka nejlépe splňující dané subkritérium obdrží 100
pracovních bodů. Ostatním nabídkám přidělí každý
člen hodnotící komise takové bodové hodnocení, které
vyjadřuje míru splnění daného subkritéria ve vztahu k
nabídce nejlépe splňující dané subkritérium. Pracovní
body přidělené jednotlivými členy hodnotící komise
jednotlivým nabídkám v jednotlivých subkriteriích
budou přepočítány vahou jednotlivých subkriterií a
sečteny. Nabídka s nejvyšším počtem pracovních bodů
v součtu za jednotlivá subkriteria obdrží 100 bodů.
Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů dle
vzorce:
100 x součet pracovních bodů aktuálně hodnocené
nabídky
součet pracovních bodů nejlépe hodnocené
nabídky
a výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na dvě
desetinná místa čísla. Výsledný počet získaných bodů
bude přepočten vahou dílčího kritéria a zaokrouhlen na
dvě desetinná místa.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu
získaných bodů v součtu za obě dílčí kritéria.
Ad 2) Hodnocení dodávky výpočetní techniky
Jediným kriteriem je cena – hodnocení 100%.
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body
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(stupnice 1–100), přičemž nejvyšší počet bodů obdrží
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle vzorce:
100 x nejnižší nabídková cena
hodnocená nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
2
dokumentace :
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Celkové hodnocení
Vybrán bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů
hodnocení v částech 1) + 2).
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
Doklad o splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 55 zákona v podobě
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve výši min. 1
mil. Kč. Uvedený požadavek dodavatel doloží pojistnou
smlouvou nebo pojistným certifikátem, ze kterého bude
splnění tohoto požadavku patrné
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který předloží:
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění. Za významnou dodávku se považuje E-learningové
řešení poskytnuté dodavatelem. Součástí seznamu bude u
každé uvedené zakázky jméno a příjmení, telefonní číslo a
emailová adresa na pověřenou osobu subjektu, pro který
byla významná služba vytvořena. Za splnění technických
kvalifikačních předpokladů v tomto bodu se považuje
realizace nejméně jedné takovéto zakázky v posledních 5
letech a to v hodnotě nejméně 500.000,- Kč bez DPH
Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění zakázky po
celou dobu její realizace. Uchazeč doloží seznam s min. 3
členným realizačním týmem, z toho jeden bude v postavení
vedoucího realizačního týmu, který bude odpovědný
zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se
zadavatelem

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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 Uchazeč prokáže zavedený a udržovaný systém řízení
jakosti s ohledem na předmět zakázky dle českých
technických norem ČSN EN ISO řady 9001. Prokazuje se
předložením platného certifikátu systému řízení jakosti s
ohledem na předmět zakázky vydaného v ČR akreditovanou
osobou nebo certifikátu rovnocenného systému řízení jakosti
vydaného v členském státě Evropské unie.
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
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 i písemný návrh smlouvy o dílo
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností uchovávat do roku 2025 doklady
související s plněním této zakázky a povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Zadávací dokumentace je k dispozici po předchozí dohodě v
sídle zadavatele EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení
s.r.o. Křemelná 30, 783 36 Křelov - Břuchotín

*nepovinný údaj
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