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:

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):

KUOK 93445/2013
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.45/02.0001
Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy
Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.

Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu
Služba

1.11.2013
Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.
Hornosušská 1484/4d, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64
Mgr. Radoslava Podaná
tel.: 602 555 157
radka@vard.cz
27816371
CZ27816371
Kateřina Gizová
tel.: 602 128 088
katerina@vard.cz
Datum zahájení příjmu: 1.11.2013
Datum ukončení příjmu: 15.11.2013 v 11.00 hodin
Předmětem zakázky je zajištění školících prostor (celkem 12
školicích dnů = 12ti denní školení pro 1 studijní skupinu) a
stravování (celkem 144 osobo-dní) pro účastníky
grantového projektu „Autorita a kreativita jako nástroj pro
pedagogy“, a to v průběhu školících dnů, jejichž povaha je
popsána v zadávací dokumentaci, která je přístupná na
webových stránkách společnosti Vzdělávání a rozvoj
dospělých s.r.o. (www.vard.cz) či emailem u kontaktní osoby
(katerina@vard.cz). Jedná se o dílčí zakázku výběrového
řízení, a to pro 1 studijní skupinu.

Předpokládaná cena činí:
120 000,- Kč bez DPH (145 200,- Kč s DPH), z toho
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Typ zakázky:
Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Místa dodání/převzetí nabídky:

stravování bez DPH 30 000,- Kč (36 300,- Kč s DPH 21%) a
pronájem školicích prostor bez DPH 90 000,- Kč (108 900,Kč s DPH 21%).
Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou
nabídkovou cenou.
Zakázka malého rozsahu
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Zahájení: listopad 2013
Ukončení: říjen 2014

Termíny jednotlivých kurzů jsou navrženy v čl. 1 Zadávací
dokumentace – Specifikace předmětu zakázky..
Sídlo zadavatele:
Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.
Hornosušská 1484/4d, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64
DORUČENÍ POŠTOU, osobní předání zadavatel připouští,
nabídka musí být v uzavřené a označené obálce
 nabídková cena bez DPH s váhou 100%

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

Podrobnější popis hodnotícího kritéria je uveden v čl. 3
Zadávací dokumentace - Hodnotící kritéria a metoda
hodnocení.
 Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč do
tohoto rejstříku zapsán. Možno předložit originál či
ověřenou kopii. Doklad nesmí být ke dni podání
nabídky starší než 90 kalendářních dní.
 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
možno předložit originál či ověřenou kopii.
Čestné prohlášení o bezdlužnosti (vyrovnání závazků vůči
finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a
zdravotním pojišťovnám) a o tom, že uchazeč není v
konkurzu nebo likvidaci. Čestné prohlášení musí být
doloženo v originále a podepsáno osobou s oprávněním
jednat jménem uchazeče, datum ne starší 90-ti dní.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu
a) Formální stránka nabídky
- viz zadávací dokumentace
b) Obsahová stránka
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dodavatelem):

- viz zadávací dokumentace
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.
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 musí být zadavateli doručena písemně poštou na
adresu sídla zadavatele či osobně na adresu sídla zadavatele,
a to v 1 originále.
Variantní řešení nebude akceptováno, každý uchazeč smí
podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat jeho
povinnost umožnit 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 o archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty).
 S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva na
dodání předmětných služeb.
 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit
kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb.,o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka musí být vypracovaná v českém jazyce.
Zadávací dokumentace je součástí této Výzvy k podání
nabídek, která je zaslána potencionálním uchazečům a dále je
přístupná na webových stránkách společnosti Vzdělávání a
rozvoj dospělých s.r.o. (www.vard.cz) či emailem u
kontaktní osoby (katerina@vard.cz).

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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