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):

KUOK 73216/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.45/02.0053

Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ
Argent, vzdělávací agentura s.r.o.
Pronájem sálů vč. ubytování a souvisejících služeb –
Olomoucký kraj
služba

21. 8. 2013
Argent, vzdělávací agentura s.r.o.
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 565/77, PSČ 708 00
Bc. Sylva Mihulová – jednatelka
285 66 068
CZ285 66 068
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Ostrava
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz/
+420 774 883 284
Ing. Jiří Zapletal - jednatel

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času)

3. 9. 2013 do 10:00 hod.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je pronájem školících prostor (sálů) pro
výuku v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ
(zaměřen na oblast tělesné výchovy). Součástí zakázky je dále
zajištění ubytování v případě vícedenních kurzů a dále
zajištění stravování účastníkům kurzů.
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Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):

469.344,-- Kč bez DPH

Typ zakázky:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

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

Předpokládá se do 31. 12. 2014
Olomoucký kraj
• Nabídková cena - nejnižší nabídková cena bez DPH

Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
Který prokáže základní kvalifikační předpoklady stanovené
v ust. § 53 odst. 1 písm. a) – h) a j) a k) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel připouští splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní
kvalifikační předpoklady.
V případě, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
příslušnými doklady, nesmí být tyto doklady k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tzn.
k termínu pro podání nabídek) starší 90 kalendářních dnů.
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
-

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona),

-

dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,

Uchazeč prokáže předložením kopie příslušného dokladu.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tzn. k termínu
pro podání nabídek) starší 90 dnů. Tento požadavek na stáří
dokladu se vztahuje i na stáří originálního dokumentu, ze
kterého je pořizována ověřená kopie (ověřením nelze tento
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Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

dokument omladit). V případě, že je tato kvalifikace
prokazována čestným prohlášením, vyhrazuje si zadavatel
právo požadovat předložení příslušných dokumentů
prokazujících tuto část kvalifikace před podpisem smlouvy.
Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to
v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo
podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci
v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka bude předložena v listinné podobě, v českém jazyce
v jednom originále. K dokladům a listinám předloženým
v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka (vyjma dokladů
předkládaných v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů).
Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Viz zadávací dokumentace

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

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 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). (toto ustanovení
může být doplněno až před podpisem smlouvy).
Nabídka bude podána v českém jazyce. Ostatní požadavky viz
zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je k dispozici na základě žádosti
Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace
zaslané na e-mail info@dobrazakazka.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

3

