Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory globálních grantů Olomouckého kraje v 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 ZS)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
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:

KUOK 86860/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.45/02.0013
Moderní vyučování na Střední zdravotnické škole v Hranicích –
jdeme s dobou!
Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
služba
7. října 2013
Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
Studentská 1095, Hranice, 753 01
Mgr. Hana ČAMBOROVÁ
Tel: +420 607 052 390, e-mail: jdemesdobou@seznam.cz
00600903
CZ00600903
Mgr. Hana ČAMBOROVÁ
Tel: +420 607 052 390, e-mail: jdemesdobou@seznam.cz
ZAHÁJENÍ podávání nabídek: 8. října 2013
UKONČENÍ podávání nabídek: 18. října 2013 v 11 hodin
Předmětem zakázky je nákup vzdělávacích kurzů akreditovaných
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
MŠMT ČR. Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí, přičemž
uchazeč může podat nabídku jak na celý předmět zakázky, tak na
jeho jednotlivé části:
část A. Využívání ICT ve výuce
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část B. Kurikulární reforma a Řízení a personální politika
Specifikace předmětu plnění jednotlivých částí zakázky, termíny a
místo plnění, technické zajištění a další požadavky na dodavatele
jsou uvedeny v příloze č. 1.
Předmět zakázky je osvobozen od DPH (akreditované kurzy).
Pro jednotlivé části zakázky jsou stanoveny maximální, nejvýše
přípustné nabídkové ceny:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

Typ zakázky:
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

část A. Využívání ICT ve výuce: 114 600 Kč.
část B. Kurikulární reforma a Řízení a personální politika: 160
500 Kč
Maximální, nejvýše přípustné nabídkové ceny v rozkladu na
jednotlivé kurzy jsou uvedeny v příloze č. 1, přičemž jejich
překročení je důvodem pro vyloučení nabídky uchazeče z dalšího
hodnocení.
Zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Příručkou pro
příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, ve verzi 6, na kterou se nevztahují
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v aktuálním znění.
Termín a místo plnění pro jednotlivé části zakázky jsou stanoveny
v příloze č. 1.
Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
Studentská 1095, Hranice, 753 01
Hodnocení bude probíhat za každou část zakázky samostatně.
1. Nabídková cena, váha 100 %
Jako nejvhodnější bude ohodnocena nabídka, která nabídne
nejnižší celkovou nabídkovou cenu za tu část předmětu zakázky,
na kterou je podávána.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení ostatních nabídek bude provedeno podle vzorce:
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Nabídka, která získá v rámci hodnocené části zakázky nejvíce
bodů, je pro tuto část nabídkou vítěznou.
1. Uchazeč předloží čestné prohlášení, kterým prokáže, že nemá
daňové nedoplatky v evidenci, nebo na pojistném a na penále
na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení,
a to jak v ČR, tak v zemi, kde je sídlo společnosti, místo
podnikání nebo bydliště uchazeče.
2. Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Dokument nesmí být starší 90
kalendářních dní ke dni podání nabídky.
3. Uchazeč předloží prostou kopii dokladu o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
4. Akreditace kurzů specifikovaných v příloze č. 1 v systému
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to v rozsahu:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

část A. Využívání ICT ve výuce (7 kurzů):
akreditace minimálně 2 kurzů
část B. Kurikulární reforma (10 kurzů) a Řízení a
personální politika (3 kurzy):
akreditace minimálně 3 kurzů z oblasti Kurikulární reforma a
minimálně 1 kurzu z oblasti Řízení a personální politika
Důvodem pro doložení již získaných akreditací je potřeba
dodržení časového harmonogramu školení v rámci jednotlivých
částí předmětu plnění. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění
jsou akreditované kurzy, nemusí se názvy uvedené v platné
akreditaci v režimu DVPP, MŠMT zcela shodovat s názvy
kurzů uvedenými v příloze č. 1 výzvy. Požadujeme však,
aby se shodovala jejich obsahová náplň. Další akreditace je
možné dodat a prokazatelně doložit až v průběhu projektu,
nejpozději však 14 kalendářních dní před termínem konání
konkrétních kurzů.
5. Uchazeč je rovněž povinen doložit, že disponuje dostatečnou
lektorskou kapacitou k provedení zakázky, a to jmenným
seznamem pracovníků, kteří zajistí proškolení účastníků, jejich
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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:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

životopisy a výpisy dosavadních lektorských zkušeností
z oblasti vzdělávání dospělých, kterými potvrdí min. 2 roky
praxe.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude podána v písemné formě a podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Součástí nabídky bude písemný návrh Smlouvy, který je přílohou
č. 2 výzvy, do kterého uchazeč vyplní své identifikační údaje a
vymezí předmět plnění v příloze č. 1 Smlouvy dle části zakázky,
na kterou podává nabídku.
Nabídka bude:
- zpracována v českém jazyce
- opatřena krycím listem s uvedením jména kontaktní osoby,
jejího e-mailového a telefonického spojení
- zpracována v listinné podobě v jednom originále podepsaném
osobou oprávněnou jednat za uchazeče a dále v elektronické
podobě na CD/DVD;
- listy nabídky budou vzestupně očíslovány, pevně spojeny a
zajištěny proti neoprávněné manipulaci;
- obsahovat údaje o nabídkové ceně v členění:
a) cena jednotlivých kurzů,
b) celková cena za část předmětu plnění, na kterou je
nabídka podávána, k hodnocení dle dílčího hodnotícího
kritéria 1;
- obsahovat doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu dle této
výzvy;
- obsahovat návrh smlouvy (příloha č. 2) odpovídající nabídce
uchazeče, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče; ve kterém uchazeč vyplní identifikační údaje za
poskytovatele a v rámci přílohy č. 1 Smlouvy ponechá jen tu
část předmětu plnění, na kterou podává nabídku;
- doručena v neprůhledné uzavřené obálce, označené názvem
zakázky a dále částí zakázky, na kterou je nabídka podávána
a nápisem „NEOTEVÍRAT“
Smlouva s vybraným dodavatelem (Příloha č. 2) obsahuje
ustanovení zavazující dodavatele, aby umožnil 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 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Nabídky je možné zasílat poštou nebo prostřednictvím kurýrní
služby na adresu Studentská 1095, Hranice, 753 01 do 18. října
2013, 11 hodin.
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Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené
poštovní či kurýrní službou. Nabídky podané po lhůtě pro podání
nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možné zaslat
elektronicky na e-mailovou adresu: jdemesdobou@seznam.cz
nejpozději 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání
Podmínky poskytnutí
nabídek. V souladu s pokyny Příručky pro příjemce finanční
zadávací dokumentace
podpory OP VK, verze 6 budou odpovědi vyvěšeny na stránkách
kraje a zároveň rozeslány všem známým uchazečům do 4
pracovních dní od přijetí dotazu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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