Výzva k podání nabídek
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek:

Popis předmětu veřejné
zakázky:
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky:

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/časový
harmonogram plnění/doba
trvání veřejné zakázky::
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu
pro žáky do Velké Británie
Zadávací řízení na služby týkající se zahraničního
jazykově-poznávacího pobytu pro 43 žáků a 3 pedagogy
21. 3. 2017
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Komenského 902/5, Letovice, 67961
ředitel školy: Miloš Randula
tel. číslo: + 420 516 474 734
e-mail: m.randula@zsletovice.cz
62072897
ředitel školy: Miloš Randula
tel. číslo: 516 474 734, 739 474 108
e-mail: m.randula@zsletovice.cz
Zahájení: 21. 3. 2017
Ukončení příjmu nabídek: 4.4. 2017 v 14:00 hod. (do této
doby musí být dodána nabídka do sídla zadavatele)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se
týkají jazykově-poznávacího pobytu pro žáky a pedagogy
484.000,-- s DPH (400 000,-- bez DPH). Předpokládaná
hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a
maximální nabídková cena.
Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Lhůta a místo plnění veřejné zakázky je uvedeno
v zadávací dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.

Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené
obálce na adresu:
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Komenského 902/5, Letovice, 67961
Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro
podání nabídek v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin,
.
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Obálka bude opatřena nápisem
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení Velká Británie“.
Otevírání obálek proběhne dne 5.4. 2017 v 08:00 hodin
v sídle zadavatele.
Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího
kritéria:
Nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Váha kritéria 100%
Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení
všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, na
základě nabídkové ceny.

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

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Splněním
kvalifikace se rozumí:
splnění základních kvalifikačních předpokladů,
splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
veřejné zakázky včetně kontaktních údajů (telefon, emailovou adresu).
Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v českém
Požadavek na písemnou
jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za
formu nabídky:
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč s DPH.
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování Takto stanovená celková cena nesmí překročit
předpokládanou hodnotu uvedenou v dané části.
nabídkové ceny:
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky jako maximální a nepřekročitelnou, přičemž
nabídky s vyšší nabídkovou cenou nemohou být
zadavatelem akceptovány a budou z tohoto důvodu z
výběrového řízení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
• zrušit zadané výběrové řízení, a to i bez udání
důvodu všem uchazečům, nejpozději do uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem
• vyžádat si dodatečné doplnění k podkladům
uvedeným v zadávacích podmínkách
• nevracet podané nabídky
• nevybrat žádného uchazeče
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
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•

nehradit žádné náklady uchazečům spojené
s přípravou nabídky

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu
s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně
zástupci zadavatele na adresu zadavatele nebo
na
e-mailovou
adresu:
m.randula@zsletovice.cz.
V předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o dodatečné
informace k veřejné zakázce.
Seznam příloh výzvy k podání nabídky:
Zadávací dokumentace (Příloha č. 1)
Krycí list (Příloha č. 2)
Návrh smlouvy (Příloha č. 3)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů (Příloha č. 4)
V Letovicích dne 21. března 2017

……………………………. ..............
ředitel ZŠ Letovice
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