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

KUOK 9881/2011

Název projektu:

Špicová hokna

Registrační číslo projektu
Název projektu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:

CZ.1.07/3.2.05/02.0037
Tempo vzdělávání pro Olomoucký kraj
CZ.1.07/3.2.07/02.0018
Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky,
stavebnictví a gastronomie
Naprogramování a zpracování e-learningu včetně grafiky
Služba

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.1.07/1.1.02/02.0078

27.1.2011
TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s.
Alejnikovova 5, Ostrava 3
Ing. Jan Dostalík
595 176 293
greskova@tempo.cz
26813335
CZ26813335
Mgr. Hana Gřešková
595 176 293
greskova@tempo.cz
27. 1. 2011 – 11. 2. 2011 do 16:00 hod
Předmětem zakázky je zpracování 3 e-learningů pro projekty:
Špicová hokna (projekt P1)
TEMPO vzdělávání pro Olomoucký kraj (projekt P2)
Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky,
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním

stavebnictví a
gastronomie (projekt P3)
realizovaných společností TEMPO TRAINING& CONSULTING
a.s. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Tato veřejná zakázka nepodléhá zákonu 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 v samostatné
zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

905.000,00 Kč bez DPH (1.086.000,00 Kč s DPH)

Hodnotící kritéria:

1) Cena (bez DPH) 60%
2) Technické řešení a jeho komplexnost 40%
Blíže viz zadávací dokumentace.
 Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence
(prostá kopie)
 Doklad o oprávnění k podnikání (prostá kopie)
 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §
53 odst. 1 písm. a) až h) a j) zákona č. 137/2006 Sb.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace2:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

2

Předpokládaná délka realizace předmětu zakázky je
u projektu P1 únor – březen 2011
u projektu P2 červenec - srpen 2011
u projektu P3 duben – listopad 2011
Sídlo společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
Alejnikovova 5, Ostrava 3

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky.
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 v jednom vyhotovení.
Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by
mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna
způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti
náhodnému otevření, označené názvem zakázky, názvem projektu a

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky

registračním číslem projektu s upozorněním „Neotevírat“ na adresu
TEMPO TRAINING& CONSULTING a.s., Alejnikovova 5, Ostrava 3

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této
zakázky minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém
nestanovuje lhůtu delší a povinností umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.
Nabídková cena celkem ve skladbě cena celkem bez DPH a cena
celkem s DPH .
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Ve smlouvě je nutno uvést název a registrační číslo projektu.

Zadávací dokumentace bude na vyžádání zaslána elektronicky.
*nepovinný údaj

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení.

