Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky:
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.1.07/1.1.20/02.0037
Nebojme se cizích řečí
Výběrové řízení na dodavatele přepravních služeb
Služby
14. 3. 2014
Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř
Školní 315, Ostroměř, 507 52
Mgr. Gabriela Pospíšilová
tel: 493 691 225
e-mail: pospisilova@zsostromer.cz
70999121
Zadavatel není plátce DPH.
Mgr. Gabriela Pospíšilová
tel: 493 691 225
e-mail: pospisilova@zsostromer.cz
 datum zveřejnění výzvy: 14. 3. 2014
 termín pro doručení nabídek: 27. 3. 2014 do 12.00 h
 termín otevírání obálek a hodnocení nabídek:
27. 3. 2014 od 12.30 h
Předmět zakázky sestává z přepravních služeb, zahrnujících
dopravu žáků a pedagogického dozoru na 6 víkendových
jazykových pobytů a zpět.
Podrobné požadavky na předmět zakázky jsou uvedeny
v Příloze č. 3 této Výzvy.
Nabídka uchazeče musí splňovat všechny požadavky na
plnění zakázky dle Přílohy č. 3 Výzvy. V případě, že
nabídka uchazeče některý z požadavků splňovat nebude,
bude vyřazena z dalšího hodnocení.

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Platné od 23.11.2011
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Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

1. Maximální hodnota celé zakázky činí 25 000,- Kč bez
DPH (30 250,- Kč včetně DPH).
Výše uvedené ceny jsou stanoveny jako maximálně
přípustné. Pokud nabídka libovolného uchazeče kteroukoliv
z uvedených cen překročí, bude tato nabídka vyřazena
z procesu dalšího hodnocení.
Uchazeč uveden na krycím listu (viz. Příloha č. 1 této
Výzvy) celkovou výši své nabídkové ceny bez DPH a
s DPH a také hodnotu DPH v Kč dle aktuálně platné sazby.
V rámci nabídky pak uchazeč uvede jednotkové ceny za
jednotlivé části předmětu dodávky (bez a s DPH) a dále
celkovou nabídkovou cenu, a to vždy v členění:
 Nabídková cena bez DPH
 DPH v Kč
 Nabídková cena včetně DPH.

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

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Platné od 23.11.2011

Veškeré nabídkové ceny jsou konečné a nemohou být za
žádných
okolností v průběhu
plnění zakázky
navyšovány.
Veřejná zakázka malého rozsahu
(nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
 3 termíny pro pobyty 7 tříd (3. – 9. ročník) ve školním
roce 2013/2014: květen – červen 2014 (podrobná
specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Výzvy)
 3 termíny pro pobyty 7 tříd (3. – 9. ročník) ve školním
roce 2014/2015: září – říjen 2014 (podrobná
specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Výzvy)
 Místem dodání předmětu plnění je sídlo zadavatele
(Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola
Ostroměř), realizace zakázky bude probíhat z místa
dodání do místa ubytování žáků v rámci víkendových
jazykových pobytů (podrobná specifikace je uvedena
v Příloze č. 3 této Výzvy).
Místo podání nabídky: Sekretariát školy - Základní škola
Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř. Uchazeč je
oprávněn podat nabídku buď osobně, nebo poštou na výše
uvedenou adresu nejpozději 27. 3. 2014 do 12.00 h.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v elektronické formě.
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Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní, profesní a
technické kvalifikace
dodavatele:

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

Platné od 23.11.2011

Při hodnocení nabídek se bude hodnotit podle následujících
kritérií:
 Celková nabídková cena (100 %)
Jako nejvýhodnější nabídka bude v dané části zakázky
vybrána ta s nejnižší nabídkovou cenou.
Základní kvalifikační předpoklady:
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele – vzor je uveden v příloze č. 2
této výzvy.
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - vzor
je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady:
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší než 90 dnů.
Stačí prostá kopie.
 Doklad o oprávnění k podnikání, ne starší než 90
dnů. Stačí prostá kopie.
 Pojištění finanční způsobilosti dopravce. Stačí
prostá kopie aktuálně platné pojistné 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.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
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Nabídka musí obsahovat na první straně vyplněný a
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování podepsaný krycí list, který je uveden v příloze č. 1 Výzvy.
Nabídka musí být podána v českém jazyce ve formátu A4.
nabídkové ceny
Nabídka musí být vložena do řádně uzavřené obálky a
opatřena nápisy: NEOTEVÍRAT + název zakázky +
kontaktní adresa uchazeče.
Uchazeč nebo skupina uchazečů můžou podat pouze jednu
nabídku. Varianty nejsou přípustné.
Smlouva, jejíž podepsaný návrh uchazeč musí předložit
coby součást nabídky, bude po skončení výběrového řízení
uzavřena s tím kandidátem, který podal vítěznou nabídku.
V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se
zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost
(do 15 dnů od odeslání oznámení o výsledku výběrového
řízení), může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který
se umístil jako druhý v pořadí.
Zadavatel neumožňuje využít pro plnění předmětu zakázky
subdodavatele.
Smlouva, jejíž návrh uchazeč předloží v rámci své nabídky,
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
pravidly pro archivaci v rámci OP VK, tj. nejméně do roku
2025.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
Další podmínky pro plnění
předložené nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z
zakázky:
uchazečů, pokud se v průběhu zadávání vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele nebo odpadly důvody pro
pokračování v zadání v důsledku podstatné změny
okolností.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání
důvodu a nerealizovat.
Zadávací dokumentace existuje pouze v podobě této výzvy,
Podmínky poskytnutí
žádná samostatná zadávací dokumentace není poskytována.
zadávací dokumentace
Tato výzva včetně všech příloh je v elektronické podobě ke
stažení k dispozici na http://www.zsostromer.cz/ .
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání
důvodu.

Platné od 23.11.2011
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Petr
Wilfer
pwil@volny.cz
739 438 084

V Ostroměři dne 14. března. 2014

…................………………………………
Podpis a razítko zadavatele

Platné od 23.11.2011
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
k zakázce:

„Výběrové řízení na dodavatele přepravních služeb“
Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání
ve věci nabídky

Cenová nabídka
Celková nabídková cena bez DPH

Kč

Celkem DPH (z ceny bez DPH)

Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………

………….................…………………….
jméno a podpis
oprávněné osoby uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Platné od 23.11.2011
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Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
………………………………………………………………………………….2
název uchazeče/zájemce, IČ
Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto
čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky uchazeč/zájemce o zakázku

„Výběrové řízení na dodavatele přepravních služeb“
a) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
b) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

V ………………………… dne …………………….

….........………………………………..
Podpis a razítko
oprávněné osoby uchazeče

2

Vyplní uchazeč!

Platné od 23.11.2011
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Příloha č. 3 – Popis předmětu zakázky

POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Základní specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o přepravu žáků a pedagogického dozoru na celkem 6 víkendových pobytů (vždy
od pátku do neděle), a to od budovy Základní školy Eduarda Štorcha a mateřské školy
Ostroměř (adresa: Školní 315, Ostroměř, 507 52) do Kempu Alegro v Hořicích (adresa:
Dachova 2198, 508 01 Hořice).
Podrobná specifikace dopravy na a z jednoho pobytu:
1. NÁSTUP - doprava žáků a pedagogického dozoru od školy do místa pobytu:
- místo nástupu: Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315,
507 52 Ostroměř
- čas nástupu:
pátek 14.00 h
- místo výstupu: Kemp Alegro, Dachova 2198, 508 01 Hořice
2. NÁVRAT - doprava žáků a pedagogického dozoru z místa pobytu ke škole:
- místo nástupu: Kemp Alegro, Dachova 2198, 508 01 Hořice
- čas nástupu:
neděle 14.00 h
- místo výstupu: Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315,
507 52 Ostroměř
3. Pobyty budou v čase rozloženy takto:
 pobyty pro 7 tříd (3. – 9. ročník) ve školním roce 2013/2014 (měsíce květen - červen):
1. víkend
2. víkend
3. víkend
Jaro 2014
Nástup: 23. 5. 2014
Nástup: 30. 5. 2014
Nástup: 6. 6. 2014
Návrat: 25. 5. 2014
Návrat: 1. 6. 2014
Návrat: 8. 6. 2014
celkem osob
33
36
45
30
31
41
žáci
3
5
4
pedag. dozor
 pobyty pro 7 tříd (3. – 9. ročník) ve školním roce 2014/2015 (měsíc září):
1. víkend
2. víkend
3. víkend
Podzim 2014
Nástup: 12. 9. 2014
Nástup: 19. 9. 2014
Nástup: 26. 9. 2014
Návrat: 14. 9. 2014
Návrat: 21. 9. 2014
Návrat: 28. 9. 2014
celkem osob
39
43
40
35
39
36
žáci
4
4
4
pedag. dozor

Platné od 23.11.2011
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Požadavky na přepravní služby:
A. Zadavatel požaduje přepravu dopravními prostředky odpovídající kvality, čistoty a
kapacity pro přepravu žáků a jejich pedagogického dozoru.
B. Uchazeč je povinen zajistit v případě jakéhokoliv výpadku, poruchy či nehody náhradní
dopravu.
C. Uchazeč ve své nabídce uvede podrobný popis nabízeného plnění zakázky, aby pověření
pracovníci zadavatele byly při kontrole úplnosti nabídky schopni posoudit, že nabídka
odpovídá výše uvedeným požadavkům na předmět zakázky.
D. Zadavatel se zavazuje, že zajistí dozor po dobu přepravy žáků a při výstupu žáků odnesení
všech věcí a potravin, které si žáci a jejich dozor do prostředku přepravy přinesou, a
uvedení vozidla do původního stavu, co se týče pořádku a čistoty.

Platné od 23.11.2011
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