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 zakázky
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:
Lhůta pro podávání nabídek:

C/13/1075
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/44.0012
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji.
Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na
praktická cvičení a exkurze
Zadávací řízení na služby týkající se „Zajištění autobusové
dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze“
podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
a podle „Závazných postupů pro zadávání zakázek
z prostředků finanční podpory OP VK“.
11.9. 2013
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Mgr. Marek Výborný
Tel.: 466 412 838, 732 789 248
reditel@gymozart.cz

Popis předmětu zakázky:

48161063
CZ 48161063
Mgr. Marek Výborný
Žádosti je možné přijímat okamžitě po vyhlášení
zadávacího řízení.
Předmětem zakázky je zajištění autobusové dopravy žáků a
pedagogů spolupracujících ZŠ na praktická cvičení realizovaná
v rámci projektu na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449.
Dále zajištění dopravy na exkurze v rámci klíčových aktivit
projektu pro žáky gymnázia i ZŠ.
Zadavatel požaduje, aby všechny nabízené služby byly
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

432.140,- Kč bez DPH
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Typ zakázky
Lhůta dodání:
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Zakázka malého rozsahu.
18.9. 2013 do 11:00 hod.
Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené
obálce na adresu:
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro
podání nabídek v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
poslední den lhůty do 11:00 hodin, a to na sekretariátě
gymnázia.
Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání.
Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat
vyrozumění dle § 71 Zákona, že nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka
opatřena nápisem „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení
„Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na
praktická cvičení a exkurze“.
Otvírání obálek proběhne dne 18.9. ve 12:00 hodin v sídle
zadavatele.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání
obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 Zákona):
- zástupci zadavatele,
- členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované
zadavatelem,
za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro
podání nabídek, jeden zástupce.

Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické
výhodnosti, a to konkrétně podle následujícího kritéria:
Cena v Kč bez DPH za zajištění dopravy dle zadávací
dokumentace.
Váha kritéria 100%

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

Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních a technických
kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 54, a § 56
odst. 2) písm. h) Zákona.
Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:
 výpisem z obchodního rejstříku či jiným dokladem
uvedeným v § 54 Zákona. Tento doklad nesmí být ke dni
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno
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předložit originál nebo ověřenou kopii.
dokladem o oprávnění k podnikání (koncesní listinu na
autodopravu nebo silniční motorovou dopravu). Možno
předložit originál nebo ověřenou kopii.
Uchazeč splní ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
 doložením prosté kopie pojistné smlouvy, kterou má
uchazeč pojištěnou odpovědnost za škody způsobené svou
činností. Smlouva musí být platná po celou dobu zakázky
nebo doložena dodatkem s prodloužením doby platnosti po
celou dobu zakázky.
Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady:
 podrobným přehledem dopravních prostředků určených k
přepravě osob, které má uchazeč k dispozici
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky
včetně kontaktních údajů, (telefon, e-mailovou adresu).



Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v českém jazyce.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění
zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, nejpozději do
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Seznam příloh výzvy k podání nabídky:
Zadávací dokumentace
Vzor krycího listu nabídky
Smlouva na poskytování služeb přepravy osob v rámci zajištění
autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a
exkurze
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