Výzva k podání nabídek
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:
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:

Operační program Praha - pól růstu ČR
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002
Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ
Kemp Bez hranic 2017
Dodávka služeb

9. 1. 2017
Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 72/25
150 21 Praha 5
Ing. Radko Sáblík
Tel.: 257 320 533
e-mail: radko.sablik@ssps.cz
61386855
CZ61386855
Bc. Petr Hejhal
Tel.: 721 771 459
e-mail: petr.hejhal@ssps.cz
Od 9. 1. do 23. 1. 2017 do 12:00

Viz kompletní text výzvy k podání nabídky – příloha č. 1
87 500 Kč s DPH
Veřejná zakázka malého rozsahu při předpokládané hodnotě
plnění nedosahující 800 tis. Kč bez DPH
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Začátek plnění dodávky: 6. 3. 2017
Celkové předání dodávky: nejpozději 10. 3. 2017

Česká republika – Středočeský kraj
- viz specifikace v příloze 1
Nabídková cena s DPH (100 %)
Uchazeč doloží:
má příslušné oprávnění k podnikání, předložením kopie
příslušného živnostenského oprávnění či kopie výpisu z

Stránka 1 z 3

obchodního rejstříku, doklad nesmí být ke dni podání nabídky
starší než 90 kalendářních dní

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

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Uchazeč doloží čestné prohlášení (přílohy č. 3 a 4), že:
na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče
nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče
V krycím listu nabídky uchazeč uvede:
kontaktní osoba
tel./e-mail
Je doporučeno využít šablonu krycího listu z přílohy č.2.
Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce
označené
názvem
veřejné
zakázky
a
nápisem
„NEOTEVÍRAT“.
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky a budou zde
jednoznačným a jasným způsobem vymezeny a vyčísleny
jednotlivé položky nabídky.
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou
řadou.
Nabídka bude podepsaná statutárním zástupcem uchazeče.
Součástí budou podepsaná čestná prohlášení a návrh smlouvy o
zajištění služeb.
Krycí list (je možno využít přílohu č. 2):
 jméno/název uchazeče
 adresa/sídlo
 rodné číslo/IČ
 označení zástupce oprávněného jednat jménem právnické
osoby
 kontaktní osoba
 tel./e-mail
Vlastní nabídka:
 popis a specifikace nabízeného plnění
 nabídková cena
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče, v níž bude uvedeno:
Cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná,
konečná za kompletní dodávku služeb.
Cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH,
samostatně DPH a cena celková s DPH za celou nabídku a pobyt.
Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení a
předání zakázky dle předmětu této výzvy v požadované kvalitě
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Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní cenou s vyznačením DPH,
výhradně v Kč.
Dodavatel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých
položek po realizaci dodávky ve 3 vyhotoveních, v poznámce
faktury bude uvedeno:
„Kemp Bez hranic 2017“
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení zadavateli.
Dodavatel se zavazuje umožnit 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 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 je podána v českém jazyce a to v jednom originálním
vyhotovení a v jedné kopii.
Zadávací dokumentace je součástí textu výzvy k podání nabídky
- příloha č. 1
Přílohy:
č. 1 – Specifikace předmětu plnění
č. 2 – Krycí list nabídky
č. 3 – Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti
č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů
č. 5 – Návrh smlouvy o zajištění služeb

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Kontaktní osoba:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Petr
Hejhal
petr.hejhal@ssps.cz
721 771 459
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