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

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:

VZ-60/2009

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.13/11.0003
Propagace
řemeslných
a
technických
oborů
v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji
Sběr dat a zpracování podkladů pro propagaci
řemeslných a technických oborů v Ústeckém kraji
služba

28. dubna 2009
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice
nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806, Roudnice nad Labem 413 01
Mgr. Bc. Helena Všetečková
416831554 vseteckova.h@seznam.cz

69411263
CZ69411263
Lenka Vaňková
Tel: 602 116 478

Email: vankovalenka01@seznam.cz
Nabídky přijímáme na adrese zadavatele do 22. května 2009,
do 9 hodin
Předmětem zakázky je realizace sběru dat a zpracování
podkladů pro propagaci chybějících řemeslných a technických
oborů v Ústeckém kraji.
Jedná se o tyto obory:
1. oblast: Povolání sektoru strojírenství
• zámečník, obráběč kovů, nástrojař
2. oblast:
Povolání
elektrotechniky
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sektoru

elektroenergetiky

a

•

silnoproud a slaboproud, mechanik elektronik

3. oblast: Povolání sektoru stavebnictví
• zedník, malíř‐lakýrník, tesař‐truhlář, obkladač‐
omítač, montér suchých staveb, klempíř pro
stavební výrobu
4. oblast: Technologické profily povolání průřezového
charakteru se zaměřením do sektoru stavebnictví –
technická zařízení budov
• instalatér, topenář, pokrývač
5. oblast: Povolání sektoru dopravy
• automechanik, klempíř pro strojírenskou
výrobu, řidič pro kamionovou dopravu
6. oblast: Povolání spojené s IC technologiemi a průřezové
(interdisciplinární)
• mechatronik, programátor a správce PC sítí
7. oblast: Povolání sektoru chemie a chemického průmyslu
• provozní chemik
8. oblast: Povolání zemědělství a lesnictví
• mechanizace a služby, opravář zemědělských
strojů, agropodnikání, zahradník, farmář
9. oblast: Povolání (typové pozice) hutnictví a slévárenství
• slévač‐formíř
10. oblast: Dřevozpracující průmysl a nábytkářství
• umělecký truhlář, čalouník

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Na základě poptávkového řízení a průzkumu cen stanoví
zadavatel maximální cenu zakázky na 3 200 000 Kč bez DPH
Zadavatel požaduje realizovat dodávky maximálně do 4 měsíců od
podpisu Smlouvy o dílo
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova
1806, Roudnice nad Labem, 413 01

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné
zakázky je dle § 78 odst.1 ZVZ ekonomická výhodnost
nabídky. Při hodnocení nabídek budou použita následující dílčí
hodnotící kritéria a váhy:
Dílčí hodnotící kritérium
1. Celková nabídková cena
2. Kvalita navržené realizace zakázky
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Váha v %
50 %
50%

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace3:

50%
2.1. metodická komplexnost ( rozsah,
detailnost, inovativnost, informační
přínosnost,…)
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
·

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.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě a to ve výši min. nabídkové ceny, kterou
uchazeč ve své nabídce uvádí
Seznam
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí

·

·

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v
originále či v úředně ověřené kopii!
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů!

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Povinnost uchovávat
3

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom písemném
originálu, dvou písemných kopiích a elektronické podobě
(CD, flashdisk). Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Písemné nabídky
budou připraveny tak, aby bylo zabráněno jakékoliv
manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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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.

doklady a umožnit
kontrolu:
Další podmínky pro plnění
zakázky:*
*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

elena.zrebena@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
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Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Lenka
Vaňková
Vankovalenka01@seznam.cz
602 116 478
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