Výzva k podání nabídek
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.1.07/1.1.00/57.0823
Brána jazyků otevřená
Rozvoj individuálních ústních komunikačních
dovedností pedagogů v německém jazyce
formou metody blended learning
Předmětem veřejné zakázky je služba v oblasti poskytování
blended learningu (podrobnější specifikace viz zadávací
dokumentace veřejné zakázky)
25. září 2015
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Náměstí Republiky 9,
Znojmo
669 02
Mgr. Zdeněk Mikulič, ředitel školy
Telefon: 515 224767
E-mail: zdenek.mikulic@zsrep.znojmo.indos.cz
45671303
Zadavatel není plátce DPH
Mgr. Jiří Šmahaj
Telefon: 515 224767
Mobil: 724175192
E-mail: jiri.smahaj@zsrep.znojmo.indos.cz
Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které
může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta byla stanovena
následovně:
Termín zahájení: 25. září 2015
Poslední termín pro poskytnutí dodatečných informací
k zakázce: 2. října 2015
Termín ukončení: 7. října 2015, ve 13.00 hod.
Termín otevírání obálek: 8. října 2015v 15.00 hodin
Termín hodnocení: 8. října 2015 v 16.00 hodin
Termín podpisu smlouvy: v období od 12. října 2015
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace
intenzivních jazykových německého jazyka pro
pedagogy Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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formou řízené a individualizované kombinované výuky
(blended learningu) podporující rozvoj ústních
komunikačních dovedností – tj. dodání interaktivního
výukového systému zaměřeného na podporu rozvoje
individuálních dovedností pedagogů v německém
jazyce formou řízené, kombinované a individualizované
výuky (blended learning) na základě přirozené
posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka –
tj. poslech – mluvení- čtení –psaní.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
(Příloha č. 1).
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
38 500,- Kč s DPH

Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka malého rozsahu se řídí dle Příručky pro
žadatele a příjemce výzvy č. 57. (Operační program
Vzdělávání pro konkurence schopnost)
Termín zahájení: 25. září 2015
Poslední termín pro poskytnutí dodatečných informací
k zakázce: 2. října 2015
Termín ukončení: 7. října 2015 ve 13.00 hodin
Termín otevírání obálek: 8. října 2015 v 15.00 hodin
Termín hodnocení: 8. října 2015 v 16.00 hodin
Termín podpisu smlouvy: v období od 12. října 2015
Termín poskytování služeb:
od 15. října 2015 – 16. ledna 2016
Nabídku lze podat osobně nebo poštou v zalepené obálce
označené:
1. výzvou „NEOTVÍRAT“
2. popisem „Nabídka - Rozvoj individuálních ústních
komunikačních dovedností pedagogů v rámci
projektu Brána jazyků otevřená“
Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání.
Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat
vyrozumění dle § 71 zákona 137/2006 Sb., že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Základním a jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny
vč. DPH, přičemž jako první nabídka v pořadí bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení
všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, na
základě nabídkové ceny.
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Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění
základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb.
• prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních
dnů ke dni podání nabídky.

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

• prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání, pokud
toto oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného dle
předchozího bodu. Tento doklad nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu (jméno a
příjmení, e-mail, telefon), se kterou může zadavatel jednat
o plnění veřejné zakázky.
Nabídka musí být zpracována v jednom vyhotovení
v českém jazyce a podepsána statutárním zástupcem
uchazeče, musí obsahovat požadované údaje. Nabídka v
zalepené obálce, která bude výrazně označená nápisy
„Neotvírat“ a „Nabídka - Rozvoj individuálních ústních
komunikačních dovedností pedagogů rámci projektu Brána
jazyků otevřená“ a bude označena adresou uchazeče, dále
opatřena na uzavření razítkem uchazeče a podpisem
oprávněné osoby uchazeče, musí být předána či doručena
nejpozději dne 7. října 2015 do 13.00 hodin do kanceláře
Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9.
Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena
proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Uchazeč zpracuje nabídku dle požadované struktury. Pro
přehledné posouzení a hodnocení nabídek požaduje
zadavatel předložit nabídky v tomto jednotném členění:
1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2) – kompletně
vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče, obsah nabídky
2. Doklady prokazující splnění základních a profesních
kvalifikačních požadavků na dodavatele, čestná prohlášení
(viz příloha č. 3)
3. Prohlášení o neúčasti na přípravě zadávací dokumentace
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veřejné zakázky (viz příloha č. 4)
4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (viz
příloha č.5)
5. Prohlášení o pravdivosti údajů (viz příloha č. 6)
6. Plnění požadavků zadavatele (viz příloha č. 7).
7. Cenová nabídka v požadované struktuře:
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH,
výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
8 Další dokumenty
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu ve
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování struktuře uvedené v krycím listu veřejné zakázky.
nabídkové ceny
Uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH i s DPH. Takto
stanovená celková cena nesmí překročit předpokládanou
hodnotu uvedenou v dané části.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky jako maximální a nepřekročitelnou, přičemž
nabídky s vyšší nabídkovou cenou nemohou být
zadavatelem akceptovány a budou z tohoto důvodu z
výběrového řízení vyřazeny.
Vítězný uchazeč, se kterým vyhlašovatel výzvy uzavře
„Smlouvu“, je povinen 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).
Ve „Smlouvě“ uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán k nezbytné míře součinnosti při výkonu
finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a
vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací o
osobě dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1991 Sb.
Dokumenty související s předloženou nabídkou musí
dodavatel, v rámci pravidel projektů Evropského sociálního
fondu – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, uchovávat do 31. 12. 2025 (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty).
Zadavatel si vyhrazuje právo:
zrušit zadané výběrové řízení, a to i bez udání
důvodu všem uchazečům, nejpozději do uzavření
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Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

smlouvy s vybraným dodavatelem
v případě neposkytnutí dotace, neúspěšnosti
projektu nebude smlouva s vybraným dodavatelem
uzavřena
vyžádat si dodatečné doplnění k podkladům
uvedeným v zadávacích podmínkách
přístupu do výukového systému, uchazeč poskytne
zadavateli přístup do výukového systému
minimálně na dobu hodnocení nabídek.
nevracet podané nabídky
nevybrat žádného uchazeče
nehradit žádné náklady uchazečům spojené
s přípravou nabídky
platba proběhne výhradně v CZK
faktury budou zadavateli zaslány, popřípadě osobně
předány na kontaktní adresu:
Základní škola Znojmo, náměstí Republiky 9
Veškerou zadávací dokumentací k této veřejné zakázce se
rozumí tato výzva včetně všech jejích příloh.

Ve Znojmě dne 24. září 2015

……………………………………..
Mgr. Zdeněk Mikulič, ředitel školy
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Šmahaj
E-mail: jiri.smahaj@zsrep.znojmo.indos.cz
Telefon: 515 224767
Mobil: 724175192
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - základní kvalifikace
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - o neúčasti na přípravě zadávacího řízení
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - o pravdivosti údajů
Příloha č. 7 - Plnění požadavků zadavatele
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