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 veřejné zakázky (bude
doplněno ZS)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název příjemce podpory
(realizátora projektu)
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :
Datum vyhlášení veřejné 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 veřejné zakázky:

KUOK 88933/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.45/02.0055
CZ.1.07/1.3.45/01.0011
Kompetentní třídní učitel střední školy
Kompetentní třídní učitel základní školy
SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvková organizace
Zajištění ubytování a stravování pro účastníky vzdělávání
a pronájem školicí místnosti
služba
14. 10. 2013
SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvková organizace
Prostějov, Olomoucká 25
Mgr. Kateřina Petrová
k.petrova@scholaservis.cz, 585 203 127
71177451
CZ71177451
Mgr. Kateřina Petrová
k.petrova@scholaservis.cz, 585 203 127
Datum zahájení příjmu: 15. 10. 2013
Datum ukončení příjmu: 31. 10. 2013, do 12,00 hodin
Vždy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle §
71 odst. 6 zákona, nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a
adresou uchazeče.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ubytování,
stravování, pronájem školící místnosti a dalších služeb
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v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
1 532 160,- Kč bez DPH, 1 808 000,- Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč (bez DPH):
Typ veřejné zakázky:
Lhůta a místo dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba trvání
veřejné zakázky
Místa dodání/převzetí plnění:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:
Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

podlimitní veřejná zakázka zadávaná dle zákona č.
137/2003 Sb., o veřejných zakázkách
Listopad 2013 – listopad 2014, Olomoucký kraj
Termíny jednotlivých seminářů jsou dány
harmonogramem, který je přílohou smlouvy č. 1. –
Termíny a místa.
Lipenská 54, 779 00 Olomouc
Nabídková cena včetně DPH
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.

Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě,
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Nabídka může být zadavateli doručena doporučeně
poštou, nebo osobně. Vždy v uzavřené obálce dle
požadavků – 1 x originál, 1 x kopie, na CD

Požadavek na zpracování nabídky
a způsob zpracování nabídkové
ceny

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
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 do roku 2025 dle právních předpisů ČR
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Vzorová smlouva je součástí zadávací dokumentace.

Další podmínky pro plnění veřejné
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
zakázky:*
Podmínky poskytnutí zadávací
Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání
dokumentace
nabídek, je k dispozici u kontaktní osoby
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání důvodu.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Kateřina
Petrová
k.petrova@scholaservis.cz
585 203 127
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