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:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek

Popis předmětu veřejné
zakázky:

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00 /56.2580
Zdokonalujeme se v jazycích a ve své odbornosti
Zajištění jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky SPŠS a JŠ
Kolín
služba
09. 09. 2015
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Kolín
Heverova 191, Kolín 4, 28002
Ing. Jaromír Kratochvíl
telefon: 321 743 022
e-mail: kratochvil@sps-ko.cz
48665860
CZ 48665860
Ing. František Pražák Ph.D.
telefon: 607852169
e-mail: kolin.sps@gmail.com
Datum zahájení příjmu nabídek: 09. 09. 2015
Datum ukončení příjmu nabídek: 21. 09. 2015 v 11:00 hodin.
(rozhodující je čas přijetí nabídky, čas je určován dle podatelny
zadavatele).
Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla
zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění dodávky
služby realizace zahraničních vzdělávacích pobytů pro realizaci
klíčových aktivit projektu OP VK - zlepšení jazykových
kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a
ESVO .
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají
zahraničních jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky, zahrnují
zajištění dopravy, ubytování, stravu, služby průvodce, kurzovné,
pojištění, poplatky za učební materiály, získání certifikátu,
vstupné do památek/muzeí, na kulturní akce apod. v rámci
projektu „Zdokonalujeme se v jazycích a ve své odbornosti”.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Platné od 23.11.2011
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Zadavatel požaduje, aby všechny nabízené služby byly v souladu
s podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 – Zadávací
dokumentace.
Zakázka je rozdělena do dvou částí.
Část A/
Předmětem této části zakázky je realizace 9 denního
pobytového zájezdu, včetně cesty do místa pobytu a zpět
do místa bydliště, pro 50 žáků + 3 pedagogové –
UK/Skotsko.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Typ veřejné zakázky

Lhůta pro dodání

Místa dodání/převzetí
plnění:

Část B/
Předmětem této části zakázky je realizace 8 denního
pobytového zájezdu, včetně cesty do místa pobytu a zpět
do místa bydliště, pro 20 žáků + 2 pedagogy –
UK/Anglie.
Celková hodnota veřejné zakázky bez DPH: 736 240,-Kč
Celková hodnota veřejné zakázky s DPH: 931 950,-Kč
Předpokládaná cena části A: s DPH 692 150,-Kč
Předpokládaná cena části B: s DPH 239 800,-Kč
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny
v jednotlivých částech zakázky. Překročení předpokládané
hodnoty v nabídkách uchazečů povede k vyřazení nabídky
z výběrového řízení.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. Výběr
dodavatele bude proveden v souladu § 12 odst. (3) a dle
ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) dle
Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 (dále: „Příručka OP
VK“).
Smlouva bude podepsána zadavatelem do 5 dnů ode dne výběru
dodavatele, nikoliv však před termínem oficiálního zahájení
projektu (předpoklad 1. 7. 2015)
Lhůta pro dodání všech služeb je popsána v dokumentu Příloha
č. 1 – Zadávací dokumentace, který je nedílnou součástí této
výzvy.
Osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu:
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Kolín
Heverova 191
Kolín 4
280 02
Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání.
Otvírání obálek proběhne dne 21. 09. 2015 ve 11:15 hodin
v sídle zadavatele.

Platné od 23.11.2011
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Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Platné od 23.11.2011

Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria:
nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Váha kritéria 100%
Zadavatel bude hodnotit nabídky za předpokladu dodržení všech
podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci, na základě
nabídkové ceny.
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ a profesních
kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) a b) ZVZ.
Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění
základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů.
Základní kvalifikační předpoklady:
a) Doložením čestného prohlášení podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – Příloha č.2.
b) Uchazeč ve své nabídce doloží formou čestného prohlášení,
že se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného
výběrového řízení.
Profesní kvalifikační předpoklady:
a) Doložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
b) Doložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání,
pokud toto oprávnění není již patrné z dokladu
předkládaného dle předchozího bodu.
Technické kvalifikační předpoklady:
Doložením seznamu realizovaných služeb obdobného charakteru
v posledních 3 letech, jehož součástí budou minimálně 3
osvědčení objednatelů o řádném plnění (v prosté kopii).
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém
jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče.
Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře
čitelné. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo
opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním číslem,
označením dílčí části a nápisem „NEOTVÍRAT – Zahraniční
pobyty pro projekt OPVK“, a to ve lhůtě pro podání nabídek
na adresu sídla zadavatele:
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Kolín
Heverova 191
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Požadavek na zpracování
nabídky a způsob
zpracování nabídkové ceny

Kolín 4, 280 02
Všechny listy nabídky včetně návrhu smlouvy musí být pevně
svázány v jednom celku.
Návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu je uchazeč povinen
dále předložit v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD
dokumentaci ve formátu .doc, .docx., .rtf, .xls nebo .xlsx a
naskenovanou kompletní finální dokumentaci s podpisy a razítky
ve formátu .pdf či jpg/jpeg.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to
v následujícím pořadí:
1. krycí list nabídky (dle přílohy č. 3 této Výzvy)
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče;
pokud nabídku podepisuje jiná osoba, než osoba
uvedená v obchodním rejstříku (resp. jiné ekvivalentní
evidenci), musí přiložit k nabídce plnou moc
2. doklady prokazující splnění základní a profesní
kvalifikace uchazeče (příloha č. 2)
3. návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče (dle přílohy č. 4)
- podrobná specifikace dodávaných služeb (bude
doložena jako příloha č. 1 k návrhu smlouvy). Tato
příloha bude zpracována minimálně v takovém
rozsahu, aby bylo možné ověřit všechny požadavky
stanovené přílohou č. 1 této výzvy - Zadávací
dokumentace
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované
zákonem a zadavatelem.
Nabídková cena musí být stanovena jako konečná a nejvýše
přípustná za celý předmět plnění (a to včetně DPH) a musí v ní
být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu
veřejné zakázky.
Nejvýše přípustnou cenou je předpokládaná hodnota zakázky v
Kč vč. DPH.
Pokud uchazeč nabídne dodávku za cenu vyšší než
předpokládanou hodnotu zakázky v Kč vč. DPH, bude taková
nabídka ze zadávacího řízení vyřazena jako nepřijatelná.
Všechny případné náklady a výdaje s vypracováním a
předložením nabídky nese uchazeč.
Uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy k této výzvě
tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů před
skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za
zadavatele, Ing. František Pražák Ph.D., tel: +420 607 852 169
nebo elektronicky na e-mail: kolin.sps@gmail.com.

Platné od 23.11.2011
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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 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), nejméně však do roku 2025.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Platné od 23.11.2011

Dle podmínek OP VK nesmí podat nabídku ani se účastnit na
plnění předmětu veřejné zakázky taková osoba, která by
s ohledem na své postavení nebo vztah k zadavateli nebo
projektu
vzbuzovala
pochybnost
o
nestranném
a
nediskriminačním postupu zadavatele a transparentnosti
zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje práva:
- výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez
udání důvodu uchazečům,
- v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo
doplnit zadávací podmínky,
- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění
informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně
ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných
zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k
prokázání jejich kvalifikace,
- z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového
řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými
dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
- odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé
údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
- uchazeč není oprávněn provádět změny v Kupní
smlouvě. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení
uchazeče z dalšího hodnocení.
- uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet
požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních
fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č.
1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK, a to
ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších
dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
- zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč
vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce.
Vyloučení uchazeče
Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:
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jeho nabídka nebude úplná (případně uchazeč nedoplní
svou
nabídku
ani
po
výzvě
ve
lhůtě
stanovené hodnotící komisí)
- neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů
(případně uchazeč nedoplní svou nabídku ani po výzvě
ve lhůtě stanovené hodnotící komisí)
- návrh smlouvy nebude obsahovat náležitosti dané
výzvou
- jeho nabídka nebude odpovídat specifikaci minimálně
v rozsahu daném přílohou č. 1 této Výzvy
Oslovení uchazeči získají zadávací dokumentaci, včetně všech
příloh elektronickou poštou, ostatní stažením z webových
stránek školy:
- www.sps-ko.cz
-

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www
stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

František
Pražák
kolin.sps@gmail.com
607852169

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

V Kolíně 3. září 2015
…………………………………
Ing. Jaromír Kratochvíl
ředitel školy

Platné od 23.11.2011
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