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
(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 bez DPH
v Kč:
1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/56.0140

Výzva 56 pro ZŠ Liptál
Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy 56 MŠMT –
Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky
Služby

16.7.2015
Základní škola Liptál, okres Vsetín
ZŠ Liptál, 756 31 Liptál 465
Věra Halová
Ředitelka ZŠ Liptál
zsliptal@iol.cz
mobil: 603820817
64123448
CZ64123448
Věra Halová, tel. 603820817
e-mail: vera.halova@seznam.cz
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.7.2015 ve 12.00
hodin. Nabídky posílejte poštou, pouze dne 31.7.2015 bude
ve škole otevřena podatelna od 8.00 do 12.00 hodin.
Jedná se o zajištění: a/ 5 intenzivních kurzů jazyka
anglického v zahraničí včetně dopravy, ubytování,
stravování a pojištění pro učitele ZŠ. Bližší specifikace je
uvedena v příloze č. 1.
b/ zahraniční jazykově vzdělávací
pobyt pro žáky – bližší specifikace v příloze č. 2.
304 940 Kč /386000 Kč s dPH/

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

Zakázka malého rozsahu
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Výběrové řízení se řídí pravidly určenými v Příručce pro
žadatele a příjemce výzvy č. 56, verze č. 1, platná od 9.4.
2015
Lhůta pro dodání (zpracování 17.8.2015
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Základní škola Liptál
Místa dodání/převzetí
plnění:
756 31 Liptál 465
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
Hodnotící kritéria:
nabídky, tj. vítězí nejnižší nabídková cena včetně DPH.Před zahájením budou nabídkové ceny posouzeny
analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se nejedná o tzv.
mimořádně nízké ceny.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
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
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Požadavky na kvalifikaci uchazečů uvedeny v zadávací
dokumentaci.
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.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje 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 do roku
2025.
Nabídka bude podána v českém jazyce.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 23.11.2011

Věra
Halová
vera.halova@seznam.cz
603820817
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