Výzva k podání nabídky
Název projektu:
Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky
(služba/dodávka/staveb
ní práce) :
Předmět veřejné
zakázky

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)
Místo pro podání

Digitální jazykové učebny a modernizace školní
počítačové sítě Gymnázium Prachatice
Výzva k podání nabídky na administraci projektu a
podporu organizace zadávacího řízení na dodavatele
projektu
Služba – veřejná zakázka malého rozsahu.

1. Administrace projektu schváleného v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), výzva č. 33. dle pravidel IROP (dohled nad
projektem dle pravidel programu včetně pravidelných
kontrol na místě, hlášení změn, dohled nad publicitou,
předkládání zpráv včetně závěrečné včetně žádosti o
platbu apod.)
2. Podpora organizace zadávacího řízení na dodavatele
dle pravidel IROP, směrnice Jihočeského kraje a zákona
o zadávání veřejných zakázek.
3. Celkové náklady projektu jsou cca 7 000 000,-Kč.
24. 7. 2017
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Příspěvková organizace
383 01 Prachatice II, Zlatá stezka 137
Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel, tel.: +420 606836029,
e-mail: zikmund@gympt.cz

60096136
CZ60096136, nejsme plátci DPH
Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel, tel.: +420 606836029,
e-mail: zikmund@gympt.cz

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení
zakázky a končí dnem 1. 8. 2017 ve 12.00 hodin.

Sídlo zadavatele, kancelář ředitele školy.

Stránka 1 z 3

nabídek
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

Lhůta pro dodání
(doba plnění)
(zpracování veřejné
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/
doba trvání veřejné
zakázky
Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a
profesní kvalifikace
dodavatele:

230 000,-Kč bez DPH
Zakázka malého rozsahu
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
31. 8. 2018

Sídlo zadavatele
Nejnižší nabídková cena bez DPH.
1.) Referenční listy:
A) jeden projekt schválený v programu IROP
B) jeden proplacený investiční projekt v oblasti středního
či vyššího odborného školství v posledních třech letech,
kde uchazeč spolupracoval na organizaci zadávacího
řízení na dodavatele.
Referenční list musí být podepsaný zadavatelem díla a
uchazečem a musí obsahovat:
- název zadavatele,
- název projektu a registrační číslo projektu,
- výši dotace,
- identifikaci programu a oblasti podpory
- dobu plnění zakázky.
K referenčním listům dále doložte:
V bodě A) kopii dokladu o schválení projektu k
financování (rozhodnutí poskytovatele dotace, smlouva
o financování, právní akt či obdobný doklad).
V bodě B) kopii dokladu o proplacení projektu. (avízo,
výpis z účtu či obdobný doklad).
2.) Životopis člena realizačního týmu se zkušenostmi z
posledních 3 let v oblasti fondů EU a veřejných zakázek
včetně aplikace Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.
Doložte takový profesní životopis, ze kterého bude
vyplývat splnění podmínek (uveďte konkrétní zakázky).
Životopis bude podepsaný tímto členem a dále osobou
jednající za uchazeče.
Kvalifikaci nelze splnit prostřednictvím subdodavatele.
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Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Další podmínky pro
plnění veřejné zakázky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána formou jednoho
výtisku smlouvy o dílo, tj. v písemné formě.
Text smlouvy musí být v českém jazyce.
Požadavek na písemnou formu je dále považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené
názvem zakázky.
Na obálce musí být zřetelný nápis „NEOTVÍRAT“.
Nabídku předložte formou podepsané smlouvy o dílo.
Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá,
že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty a že údaje uvedené v nabídce
jsou pravdivé a úplné.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez
udání důvodu.

V Prachaticích dne 24. července 2017
Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel školy
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