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:
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Název příjemce podpory
(realizátora 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 (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí nabídky:
Hodnotící kritéria:
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KUOK 25120/2012
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.01.07/3.2.05/03.0026
Rozvoj veřejné správy v Olomouckém kraji e-learningovým
vzděláváním
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Tvorba elearningové aplikace, její hosting a správa
Služba
12. 3. 2012
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Křemelná 30, 783 36 Křelov - Břuchotín
Mgr. Marin Štainer, PhD.
Tel: 777693055
martin@edukol.cz
26840570
CZ26840570
Ing. Tomáš Chudoba
Tel: 774493055
tomas@edukol.cz
13. 3. 2012
23.3.2012 12:00 hod
Uchazeči dodají nabídku doporučenou poštou či jinou
doručovací službou a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty
pro podávání nabídek doručena na adresu zadavatele.
Předmětem zakázky je tvorba elearningové aplikace, její
hosting a správa, dodávka elektronického manuálu pro
uživatele, lektory a tutory a dále školení lektorů v práci
s elearningovou aplikací.
890 000,00- Kč
Předání plně funkční testovací verze díla: do 31. srpna 2012.
Zapracování připomínek a předání zhotoveného díla: do 31. 3.
2013.
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., třída 17.
listopadu 43, 779 00 Olomouc.
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci
hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí

Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk
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hodnotící kritéria:
Celková cena bez DPH (váha kritéria 50%).
Kvalita technického řešení zakázky (váha kritéria 30%).
Délka záruky (váha kritéria 10%).
Dodací lhůta (dny) (váha kritéria 10%).
Způsob hodnocení
Pro hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií budou použity
tyto vzorce:
Pro celkovou cenu služby bez DPH:
100 x nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) x 0,50
cena hodnocené nabídky
Pro kvalitu technického řešení zakázky:
počet přidělených bodů x 0,30
Pro délku záruky
100 x nejvýhodnější nabídka (nejdelší záruka)x 0,10
délka záruky hodnocené nabídky
Pro dodací lhůtu
100 x nejvýhodnější nabídka (nejkratší dodání ve dnech)
x 0,10
doba dodání hodnocené nabídky
Detailní popis
dokumentace.

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
2
dokumentace :

hodnotících

kritérií

je

součástí

zadávací

Zvítězí nabídka s nejvyšším součtem ohodnocení dílčích
kritérií.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53
zákona,
- profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54
zákona,
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
ve smyslu § 55 zákona a
- technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56
zákona.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel
v kopii. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný
uchazeč před podpisem smlouvy.
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Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona
Uchazeč
prokazuje
splnění
základních
kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení v souladu
s ustanovením § 62 odst. 2 zákona.
K čestnému prohlášení budou předloženy „seznamy“, jak je
vyžadováno u písm. k) a l) zákona. Pokud by uchazeč z
jakéhokoliv důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů
sestavit, je povinen uvést v obou případech negativní
vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení
důvodů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55
zákona
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel, který předloží 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.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
Uchazeč prokáže zavedený a udržovaný systém řízení jakosti
dle ČSN EN ISO řady 9000. Prokazuje se předložením
platného certifikátu systému řízení jakosti s ohledem na
předmět zakázky vydaného v ČR akreditovanou osobou nebo
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Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

certifikátu rovnocenného systému řízení jakosti vydaného v
členském státě Evropské unie.
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 bude k dispozici po předchozí dohodě
v kanceláři zadavatele EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s. r. o., třída 17. Listopadu 43, Olomouc

*nepovinný údaj
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také
v samostatné zadávací dokumentaci.
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