Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www.opvk.cz)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:

Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
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,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
1
2

46/10/28

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/4.1.00 /06.0020
CZ.1.07/4.1.00 /06.0009
Centra podpory inkluzivního vzdělávání
Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání –
Informace – Poradenství II
Dodávka nábytku
Dodávka
14.4.2010
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České
republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků
Novoborská 372, 190 00 Praha 9 - Prosek
PhDr. Jana Zapletalová ,ředitelka IPPP ČR
tel.: 283 881 250
e-mail: zapletalovaj@ippp.cz
49628518
není plátce
Ing. Miroslav Plzák
tel.: 283 881 250
e-mail: plzakm@ippp.cz
Počátek lhůty pro podání nabídek: 15.4.2010
Konec lhůty pro podání nabídek: 26.4.2010 do 13:00 hod.
Předmětem zakázky je dodávka nového kancelářského
nábytku (stoly, židle, skříně, kontejnery) pro projekty
realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Podrobná specifikace nábytku je součástí zadávací
dokumentace – Technická specifikace - příloha č.2.
Celková cena dodávky nábytku nesmí překročit částku
462 500,- Kč bez DPH (cena vč. DPH: 555 000,- Kč)

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
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Typ zakázky3

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění kvalifikace
dodavatele na základě
zadávací dokumentace4:

Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná podle § 6 a § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) a Směrnice MŠMT
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j.
2371/2009-14.
Dodací lhůtu uvede uchazeč v nabídce. Maximální termín
dodání je do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
• Nabídková cena – 85%
• Dodací lhůta – 15%
Způsob hodnocení viz zadávací dokumentace.
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až
i) zákona:
•

čestné prohlášení uchazeče, o splnění základních
kvalifikačních předpokladů uchazeče

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona:
•
•

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci

Doklady prokazující splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů budou předloženy v originále nebo
úředně ověřené kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. e)
zákona:
•
3
4

předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
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k dodání podle
dokumentaci

požadavků

uvedených

v zadávací

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

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.

Další podmínky pro plnění
zakázky:*
Další informace k veřejné
zakázce:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby uchovával veškeré dokumenty související
s realizací veřejné zakázky v souladu s platnými právními
předpisy České republiky a Evropských společenství,
nejméně do konce roku 2025, pokud český právní systém
nestanoví lhůtu delší.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
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, v
platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění).

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další
podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné
zadávací dokumentaci, kterou si zájemci mohou vyžádat na
adrese kontaktní osoby zadavatele.
Zadávací dokumentace bude na základě jejich žádosti
poskytnuta v elektronické podobě (e-mailem).

*nepovinný údaj
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