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 (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
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:

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/56.1383
Podpora dalšího vzdělání SŠRV
Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV
Jakuba Krčína Třeboň
Služba

19. 8. 2015
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína
Třeboň
Příspěvková organizace
Táboritská 941, 379 01 Třeboň II
Ing. Aleš Vondrka Ph.D.
Tel: 776 842 582
E-mail: avondrka@ssrv.cz
00510912
CZ00510912
Mgr. Davidová Michaela
Tel: 776685891
E-mail: mdavidova@ssrv.cz
Lhůta pro podání nabídek:
od 19. 8. 2015 do 3. 9. 2015 do 12:00 hodin
Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Táboritská 941, 379 01 Třeboň nebo osobně
na adresu SŠRV sekretariát, Táboritská 941 Třeboň, 379 01
Předmětem zakázky je organizační a dopravní zajištění
vícedenních vzdělávacích pobytů žáků a pedagogů SŠRV Jakuba
Krčína Třeboň ve dvou zemích (Anglie, Německo) v období září

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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až prosinec 2015. Předmět zakázky je rozdělen do následujících
2 částí a položek:
Část č. 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro
žáky je členěna na položky:
1.1. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii - Londýn a
okolí
1.2. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu – Berlín a
okolí
Část č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele:
2.1. Jazykový kurz pro učitele v Anglii – Londýn
Část č. 3: Stínování pro pedagogy cizích jazyků,
matematiky, přírodovědných a technických předmětů
v zahraničí
3.1. Ubytování pro pedagoga v obci Ivanka při Dunaji
(Slovensko)
3.2. Ubytování pro pedagoga v obci Gizycko (Polsko)

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

Lhůta pro 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:

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací
dokumentaci, která je přílohou výzvy.
- pro část 1: 220 000,- Kč bez DPH
- pro část 2: 52 000,- Kč bez DPH
- pro část 3: 34 800,- Kč bez DPH
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - nejedná se o
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Tato veřejná zakázka je rozdělena na části a uchazeč
může podat nabídku na jednu či více částí.
do 3. 9. 2015 do 12:00 hod – příjem nabídek
3. 9. 2015 v 12:30 hod – zasedání výběrové komise
do 10. 9. 2015 – podpis smlouvy s vybraným uchazečem
od 14. 9. 2015 do 15. 12. 2015- realizace plnění veřejné zakázky
SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením originálu nebo ověřené kopie Čestného prohlášení,
že splňuje základní kvalifikační předpoklady vymezené v §53,
odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb. (možno využít Přílohu č. 2
Zadávací dokumentace).
Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
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výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad
nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky
b) Doklad o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění, není
již patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu
nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.
Požadavky
na
prokázání
předpokladů:
Uchazeč
prokáže
splnění
předpokladů předložením:

technických

kvalifikačních

technických

kvalifikačních

a) Kopie dokladu o pojištění proti úpadku dodavatele dle
zákona č. 159/1999 Sb.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Výše uvedené doklady (prokazující profesní kvalifikační
předpoklady a technické kvalifikační předpoklady) je možno
předložit v prosté kopii. Originál či ověřenou kopii výše
uvedených dokladů předloží poté pouze vybraný uchazeč před
podpisem smlouvy.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, ve dvou
vyhotoveních a kopie na CD. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí mimo jiné obsahovat písemně zpracovaný návrh
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.
Požadavek je zpracován v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele,
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace a
podání dotazů k zadávací
dokumentaci
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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).
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Zadávací dokumentace je součástí Výzvy k podání nabídek.
Dotaz k Zadávací dokumentaci je možné podat prostřednictvím
elektronické pošty na kontaktní e-mail, a to do pěti dní před
ukončením lhůty pro podání nabídek.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo nevybrat pro jednu či více částí žádného uchazeče.

V Třeboni 14. 8. 2015

……………………………
Ing. Karel Vávře - ředitel

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/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Lenka
Zemanová
lzemanova@ssrv.cz
605440418
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