Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(sluţba/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:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.05/03.0036
CZ.1.07/3.2.10/02.0040
Blended learning v mechatronice
Modulový vzdělávací program zámečník podle NSK
Dodávka propagačních předmětů a tisk broţur
Dodávka+sluţba

9. 5. 2011
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín,
Pod Koţeluhy 100
Pod Koţeluhy 100, Jičín
Ing. Alena Ţalská, tel.: 736 441 706,
mail: zalska@vos-sps-jicin.cz

601 16 820
CZ601 16 820
Mgr. Lea Šikýřová, tel.: 731 565 044,
mail: sikyrova@vos-sps-jicin.cz
od 9. května 2011 od 8,00 hod. do 18. května 2011
do 12,00 hod.
1. učebnicové broţury A4 700 ks (7 druhů po 100 ks)
2. poznámkový blok A5 700 ks
3. letáky A5 – dva druhy – 500 ks + 300 ks
4. papírové samolepky 500 ks
5. samolepící bločky 500 ks
6. kovová propisovací tuţka 700 ks
7. flash disk 150 ks
8. taška papírová 700 ks
9. pravítko 500 ks
10. učebnicové broţury A4 30 ks (3 druhy po 10 ks)
Podrobný popis předmětu zakázky viz příloha č. 1
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

442 500,-Kč bez DPH (531 100,-Kč s DPH)

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

Hodnocení nabídek se provádí podle tohoto kritéria v souladu
s příručkou pro příjemce v. 4 (bod 7.4.6):
Nabídková cena 100 %
Kritérium hodnotí výši nabídkové ceny v CZK s DPH.
Hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem váhy vyjádřené v procentech a poměru
celkové nabídkové ceny nejvhodnější k hodnocené nabídce.
 Zadavatel poţaduje splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v §53 a §54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, přičemţ pro splnění základních
kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného
prohlášení.
 Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v §54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, nesmí být ke dni podání nabídky starší
neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit kopii dokumentu.
 Originál či ověřenou kopii předloţí pouze vybraný uchazeč
před podpisem smlouvy.

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

Viz příloha č. 3
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom vyhotovení
v písemné formě v českém jazyce. Poţadavek na písemnou
formu je povaţován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy, krycí list
nabídky (příloha č. 2) a dokumenty prokazující splnění základní
a profesní kvalifikace dodavatele.

zakázka malého rozsahu
Zadavatel poţaduje dodání předmětu zakázky do místa
plnění (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín). Konkrétní termíny
dodání jsou uvedeny v příloze č. 1.
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koţeluhy 100, 506 41 Jičín,
Ing. Alena Ţalská, doporučeně českou poštou nebo osobně
v zalepené obálce s označením: Nabídkové řízení ––
Dodávka propagačních předmětů a tisk broţur
„NEOTVÍRAT" nebo elektronicky opatřené zaručeným
elektronickým podpisem.
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Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
4
Pokud je poţadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
3
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Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Požadavky na způsob
zpracování nabídkové ceny:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umoţnil všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehoţ 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).
Poţadavky popsané v předmětu zakázky povaţuje
zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek,
a proto jejich nesplnění ze strany uchazečů posoudí
zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Uchazeč uvede jednotkové ceny jednotlivých poloţek. Uchazeč
stanoví celkovou nabídkovou cenu pro danou dobu plnění
v souladu se zadávací dokumentací v českých korunách.
Nabídková cena musí být vţdy stanovena jako nejvýše
přípustná a to v členění:
- celková nabídková cena bez DPH,
- výše DPH,
- celková nabídková cena včetně DPH

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit.
Dodavatel nepřipouští varianty nabídky (např. záměna počtu poţadovaných kusů zboţí).
Při poskytování dodatečných informací bude postupováno dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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