Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory 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:
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání
nabídek:

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Nabídková cena včetně DPH
nesmí překročit:
Typ veřejné zakázky:

C153142
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/56.0530

Zákupy 56
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
Služba
28. 8. 2015
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková
organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel
46750428
CZ46750428
Mgr. Čestmír Kopřiva
Tel.: 487883841; mob.: 721746302
e-mail: kopriva@zszakupy.cz
Vyhlášení veřejné zakázky: 28.8. 2015
Ukončení příjmu nabídek: 9. 9. 2015 v 11:00 hod..
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky
podatelnou zadavatele – kancelář školy. Nabídky přijaté po
termínu budou vyřazeny.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění krátkodobého
jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii
s návštěvou Londýna pro 10 žáků a 2 učitele jako doprovod
včetně dopravy, ubytování, stravování a pojištění pro žáky
a učitele ZŠ v délce trvání minimálně 6 kalendářních dnů
včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu
nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se
s významnými reáliemi v okolí místa ubytování. Bližší
specifikace je uvedena v Příloze č. 1 zadávací
dokumentace – Specifikace předmětu zakázky.
107 000,-Kč bez DPH, 129 470,-Kč s DPH
Celková nabídková cena nesmí překročit částku 129 470,Kč včetně DPH.
Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého
rozsahu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56
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Doba a místo dodání:

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

- Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost;
verze 1.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Termín plnění: 1.10. 2015 – 15.12 2015.
Místo: Velká Británie
Podrobněji v „Příloze č. 1 zadávací dokumentace –
Specifikace předmětu zakázky“.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
s DPH. Výše nabídkové ceny je konečná, nelze ji překročit.
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů analogicky v rozsahu dle § 53
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů a profesních kvalifikačních
předpokladů analogicky v rozsahu dle § 54 písm. a) a b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže
uchazeč předložením čestného prohlášení – vzor je uveden
v „Příloze č. 3 zadávací dokumentace“.

Požadavek na písemnou
formu nabídky

Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč
předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku,(pokud je v něm
zapsán), či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
(např.
živnostenský
list,
výpis
z živnostenského rejstříku).
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů postačí předložit v prosté kopii. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90
kalendářních dní ke dni podání nabídky.
Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí být podána v písemné formě v listinné
podobě, v českém jazyce, ve lhůtě pro podání nabídek na
adresu: Základní škola a Mateřská škola Zákupy,
příspěvková organizace, Školní 347, 471 23 Zákupy.
Osobně lze nabídku doručit na adresu zadavatele
(sekretariát školy) v pracovní dny v době 7:30 do 14:30
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hodin. V poslední den lhůty pro podání nabídek do 11:00
hodin.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a uchazeče a označena nápisem Veřejná
zakázka – „Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro
žáky“ – NEOTEVÍRAT
Nabídka musí obsahovat:
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování a) Přílohu č. 2 – Krycí list,
b) Přílohu č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních
nabídkové ceny
kvalifikačních předpokladů,
c) Přílohu č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče o nabídce,
d) Kopie dokumentů prokazující profesní kvalifikační
předpoklady,
e) Přílohu č. 5 – Návrh smlouvy o zajištění služeb
s parametry nabízených služeb ve shodě s Přílohou č. 1
zadávací dokumentace (Specifikace předmětu zakázky), se
zapracovanými obchodními a platebními podmínkami,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené
s poskytnutím předmětu zakázky a bude uvedena bez DPH,
DPH a včetně DPH, příp. pouze s DPH s uvedením
informace, že dodavatel není plátcem DPH nebo se řídí
zvláštním režimem pro cestovní službu dle § 89 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Výše nabídkové
ceny musí být garantována po celou dobu realizace
zakázky.
Obchodní a platební
podmínky:

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Návrh smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
v záhlaví každé stránky opatřen logolinkem v černobílé
verzi dle Manuálu vizuální identity OP VK – viz odkaz
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu/logolinkop-vk.html

Kromě obligatorních náležitostí nezbytných pro platnost
smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti:
- Označení smluvních stran, vč. IČO a DIČ, pokud
jsou přiděleny
- Předmět plnění, konkretizovaný kvantitativně i
kvalitativně
- Cenu bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného
DPH; příp. pouze cenu s DPH s uvedením
informace, že dodavatel není plátcem DPH nebo se
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Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Podmínky pro poskytnutí
zadávací dokumentace:

řídí zvláštním režimem pro cestovní službu dle § 89
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- Dobu a místo plnění
- Povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním veřejné 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).
- Povinnost dodavatele spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole
- Objednavatel si vyhrazuje právo na náhradu škody
ve výši odpovídající sankcím za nesplnění
monitorovacích indikátorů v případě, že jejich
nenaplnění bylo zapříčiněno dodavatelem.
- Objednavatel si vyhrazuje právo odstoupit od již
uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že
dodavatel uvedl do nabídky nepravdivé údaje mající
vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
Platební podmínky:
Cenu uhradí objednavatel na základě daňového dokladu,
obsahujícího všechny náležitosti, a to bezhotovostním
převodem na účet dodavatele.
Dodavatel musí umožnit všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné 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).
Zadavatel si vyhrazuje práva:
- Výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit,
nejpozději však do uzavření smlouvy
- V průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo
doplnit zadávací podmínky
- Z důvodu archivace dokumentace o průběhu
výběrového řízení nevracet uchazečům jejich
nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími
kvalifikaci
- Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které
uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí
ve veřejné zakázce.
Zadávací dokumentace je součástí Výzvy k podání
nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky
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Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů
Příloha č.4: Čestné prohlášení uchazeče o nabídce
Příloha č. 5: Smlouva o zajištění služeb
Veškeré zadávací podmínky budou uveřejněny po celou
dobu lhůty pro podání nabídek na stránkách MŠMT
http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejnezakazky/nove-vyhlasene-zakazky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Čestmír
Kopřiva
kopriva@zszakupy.cz
487883841, 721746302

¨
V Zákupech 28. 8. 2015

Mgr. Čestmír Kopřiva
ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
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