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:

VZ 183
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.02/05.0046
Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje
Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)
dodávka

22.4.2014
Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková
organizace
Školní 1094, 347 01 Tachov
Mgr. Alexandra Hrušková
tel.: +420 374 774 417
mobil: +420 775 744 472
email: hruskova@revis-tachov.cz
71234608
CZ 71234608
Ing. Markéta Podlesná
tel.: +420 374 774 412
mobil: +420 775 744 827
email: podlesna@revis-tachov.cz
Zahájení příjmu nabídek: 23.4.2014 v 9.00 hod.
Ukončení příjmu nabídek: 12.5.2014 v 9.00 hod.
Sídlo zadavatele:
Školní 1094,
347 01 Tachov
Jedná se o dodávku PDA (osobního digitálního pomocníka)
včetně dopravy, pro potřeby realizace výše uvedeného
projektu.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:
-

Viz zadávací dokumentace

Specifikace
1

předmětu

zakázky

včetně

technických

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

parametrů
zadávaných
komponent
viz
zadávací
dokumentace včetně příloh, která je nedílnou součástí této
Výzvy k podání nabídek.
18.181 Kč bez DPH (21.999 Kč vč. DPH)

Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Lhůta pro dodání (zpracování 31.5.2014
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková
Místa dodání/převzetí
plnění:
organizace
Školní 1094
347 01 Tachov
 Nejnižší nabídková cena – (včetně dopravy na místo
Hodnotící kritéria:
dodání softwaru – hodnocena bude celková cena v Kč
bez DPH za předmět plnění, která nesmí překročit
maximální hodnotu zakázky stanovenou zadavatelem, tj.

18.181 Kč bez DPH
(21.999 Kč vč. DPH)
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky je
uchazeč, který:
1. splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2. splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(možnost předložit kopii dokumentu, originál, či
ověřenou kopii předloží pouze uchazeč před
podpisem smlouvy)
3. doloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti plnit veřejnou zakázku
Více informací v zadávací dokumentaci.

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

Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést 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.
Vyhotovení písemné nabídky:
- Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce
- V písemné formě v jednom originále
- Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo
osobně proti předávacímu protokolu. Pro doručení
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-

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady, umožnit kontrolu
a povinnost k publicitě:

poštou je rozhodující datum a čas doručení nabídky,
ne razítko pošty. Jiné doručení, např. elektronické
doručení e-mailem, není přípustné a nabídka bude
vyloučena z účasti ve výběrovém řízení.
Nabídka musí být předložena v jedné, řádně
uzavřené obálce s označením NEOTVÍRAT –
Výběrové řízení „Dodávka PDA (osobního
digitálního pomocníka)“
Na obálce musí být vyznačena adresa pro případnou
zpětnou korespondenci

Uvedeno v samostatné zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí Výzvy k podání nabídek. Bližší
informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č.
1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními
předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů
vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
související s realizací předmětu smlouvy, umožnit průběžné
ověřování skutečného stavu plnění předmětu smlouvy
v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými
osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel
podpory projektu, z něhož je dodávka hrazena a jím
pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí,
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský
účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu
kontroly. Prodávající má dále povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění této
smlouvy plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.
Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál této
smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré
originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů
souvisejících s realizací předmětu plněné této smlouvy
minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK.
Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
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s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách
uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli
prodávající zaváže touto povinností i případné partnery a
subdodavatele. Prodávající je dále povinen uchovávat
účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné
zakázky v elektronické podobě.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Prodávající je dále povinen uskutečňovat propagaci
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením
Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly
stanovenými v aktuální verzi Příručky pro příjemce
finanční podpory OP VK. Touto povinností zaváže i
případné partnery a subdodavatele. Tj. Dodavatel se
zavazuje dodržovat pravidla publicity na všech
dokumentech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
 Výběrové řízení zrušit
 Nevracet podané nabídky
 Vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude
splňovat podmínky stanovené ve výzvě a zadávací
dokumentaci
 Odpovídat na dotazy doručené nejpozději 6.5.2014
do 9.00 hod před ukončením výběrového řízení.
Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu
kontaktní osoby zadavatele.

Zadávací dokumentace spolu s přílohami je nedílnou
součástí Výzvy k podání nabídek. Zadávací dokumentace
včetně příloh je uchazečům poskytována společně
s Výzvou k podání nabídek.
Dále je Zadávací dokumentace společně s Výzvou k podání
nabídek uveřejněna na www stránkách Plzeňského kraje a
www stránkách Regionálního vzdělávacího a informační
střediska.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
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