Výzva k podání nabídek
Číslo veřejné zakázky:
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v
Moravskoslezském kraji

Název veřejné zakázky:

Zajištění autobusové dopravy

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :

služba

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:

2.1.2014

Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace

Sídlo zadavatele:

U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

IČ zadavatele:

00848077

DIČ zadavatele:

CZ00848077

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a

Mgr. Milan Mazurek, tel. 737 167 797, mazurek@tznj.cz

tel. 556 706 301
kusy@tznj.cz

RNDr. Jiří Trávníček, tel. 736 769 889, travnicek@tznj.cz

emailová adresa):

Dotazy k výběrovému řízení musí mít písemnou formu
(písemnou formou se rozumí i elektronická pošta
na kontaktní osobu zadavatele) a budou na ně poskytnuty
odpovědi všem uchazečům. Současně budou odpovědi
uveřejněny stejným způsobem jako Výzva k podání nabídek.

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Začátek lhůty: 2.1.2014 od 12:00 hodin
Konec lhůty:

14.1.2014 do 09:00 hodin

Doručení poštou nebo osobně (pracovní dny od 8,00 hod.
do 12,00 hod.) na adresu zadavatele.
Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podávání nabídek
nebudou otevřeny ani hodnoceny.
Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem výběrového řízeni je zajištění nepravidelné
autobusové dopravy pro žáky a pedagogy základních a
středních škol. Zakázka musí splňovat minimální parametry
uvedené v příloze č. 1 této Výzvy (Specifikace předmětu
zakázky a nabídka uchazeče).

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

300 000,-Kč bez DPH
363 000,-Kč včetně 21% DPH
(V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele
související s poskytnutím služby - např. přístavné, odstavné,
dálniční poplatky, čekání atd. - vyjma poplatků mýtného a
parkovného, které budou účtovány na základě skutečných
doložených nákladů.)
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Typ veřejné zakázky

zakázka malého rozsahu
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Výběrové řízení se řídí pravidly určenými Příručkou
pro příjemce finanční podpory z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 7, účinnou od 25.
10. 2012.

Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky

Plnění, které je předmětem služby, bude prováděno
na základě objednávek v kalendářním roce 2014.
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12.
2014 s jedním uchazečem, který podal nabídku a který se
na základě provedeného hodnocení podle výzvy umístí na 1.

nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek.
Uchazeč je svou nabídkou vázán min. po dobu 90
kalendářních dní od data jejího doručení zadavateli.
Místa dodání/převzetí plnění:

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín.

Místa dodání/převzetí nabídky:

Sídlo Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín,
příspěvkové organizace, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín. Nabídka
musí být dodána buď osobně, nebo doručena poštou, a to
v zalepené obálce se všemi povinnými údaji dle přiloženého
vzoru (viz příloha č. 5 této Výzvy).

Hodnotící kritéria:

Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky:
nabídková cena bez DPH při splnění specifikace služby.
Hodnocení vychází z Příručky pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Za nabídkovou cenu se považuje cena bez DPH v rozpisu
pro jednotlivé typy služeb podle počtu osob uvedená
uchazečem v příslušné tabulce přílohy 1 této výzvy
(Specifikace předmětu zakázky a nabídka uchazeče).
Zadavatel bude hodnotit nabídky za předpokladu dodržení
všech technických a jiných podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci na základě nejnižší nabídkové ceny (váha
kritéria 100 %). Nejnižší nabídková cena se posoudí výpočtem
podle vzorce uvedeného v příloze 1 (Specifikace předmětu
zakázky a nabídka uchazeče), tamtéž je uvedena i váha
jednotlivých částí ceny. Nejvhodnější nabídkou v hodnocení
bude nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů (B), kdy
maximální počet získaných bodů je 100.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele

1. Základní kvalifikační předpoklady:
čestné prohlášení uchazeče, kterým prokazuje
splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle
§ 53 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění (viz příloha č. 4 této Výzvy).
2. Profesní kvalifikační předpoklady:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne
starší než 90 dní,
výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dní,
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,
výše uvedené doklady lze nahradit Výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 90 dní.
Doklady, které se týkají profesních kvalifikačních předpokladů

mohou být doloženy v kopiích. Originál či ověřenou kopii
předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.
3. Technické kvalifikační předpoklady:
uchazeč předloží formou čestného prohlášení seznam min. 3
významných služeb s obdobným plněním jako je předmět
této veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby. Uchazeč uvede
kontaktní údaje na objednatele. Uchazeč souhlasí s příp.
ověřením údajů u objednatelů.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a emailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Celá nabídka se předává v uzavřené obálce označené podle
vzoru v příloze 5 této Výzvy.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Jednotlivé listy musí být svázány (lze kroužková vazba apod.)
bez další zvláštní úpravy. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky
bude vyplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy - viz
příloha č. 2 této Výzvy (k návrhu smlouvy nemusí být
přiložena příloha, je totožná s nabídkou).

Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Součástí této Výzvy jsou následující přílohy:
1. Specifikace předmětu zakázky a nabídka uchazeče.
(Součástí přílohy je formulář, který slouží rovněž
pro podání nabídky a též jako příloha rámcové
smlouvy.)
2. Návrh rámcové smlouvy.
3. Formulář – Krycí list nabídky.
4. Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů.
5. Vzorový štítek na obálku nabídky.
O zaslání výše uvedených dokumentů v elektronické podobě
mohou uchazeči požádat na emailové adrese kontaktní
osoby. V žádosti uchazeč uvede své identifikační a kontaktní
údaje a název této veřejné zakázky.
Dokumenty budou rovněž zveřejněny na www.tznj.cz (»Úvod
» Dokumenty školy » Veřejné zakázky), a to ode dne
vyhlášení zakázky.
V příloze 1 Specifikace předmětu zakázky a nabídka uchazeče

uchazeč doplní následující údaje: nabídkovou cenu bez DPH
v členění podle tabulky uvedené v části Nabídka uchazeče,
datum, název uchazeče, jméno a příjmení oprávněné osoby
uchazeče, razítko a podpis oprávněné osoby.
V návrhu rámcové smlouvy uchazeč doplní následující údaje:
identifikační údaje uchazeče, jméno, příjmení a kontakt
na osobu pověřenou jednat ve věcech technických, místo a
datum podpisu smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby.
Nabídka uchazeče nesmí být v rozporu s návrhem rámcové
smlouvy předložené zadavatelem.
Variantní nabídky nejsou přípustné.

Obsah uchazečovy nabídky:
1. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
a. Čestné prohlášení uchazeče, kterým prokazuje
splnění základních kvalifikačních předpokladů.
b. Doklad(y) splnění profesních kvalifikačních
předpokladů.
c. Čestné prohlášení - seznam min. tří významných
služeb s obdobným plněním jako je předmět této
veřejné zakázky.
2. Dokumenty k zakázce:
a. Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příloha
3 této Výzvy).
b. Vyplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy
(příloha 2 této Výzvy).
c. Doplněná a podepsaná příloha 1 Specifikace
předmětu zakázky a nabídka uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové
řízení kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny
přijaté nabídky odmítnout.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit
informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Podané nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají v evidenci
zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového
řízení. Veškeré náklady související s účastí uchazeče v tomto
výběrovém řízení si nese uchazeč sám a nemá nárok
na úhradu vynaložených finančních prostředků.
Povinnost uchovávat doklady a

Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude dodavatel

umožnit kontrolu

zavázán povinností v rámci kontroly prováděné v souvislosti s
financováním dodávky ze strukturálních fondů Evropské unie
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost umožnit provedení kontroly osobám,
které jsou oprávněné k provádění kontroly a poskytnout jim
požadované informace a doklady vztahující se k dodávce
provedené dle této smlouvy. Dodavatel bude dále povinen
uchovávat veškerou dokumentaci vztahující se k dodávce
provedenému dle této smlouvy v souladu s platnými právními
předpisy ČR včetně účetních dokladů minimálně do roku
2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky

Součástí Výzvy je pět samostatných příloh, které jsou
jednotlivě uvedeny v části této Výzvy s názvem Požadavek
na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny.

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

Všechny přílohy lze získat na webových stránkách Střední
školy technické a zemědělské, Nový Jičín:
http://www.tznj.cz/ (»Úvod » Dokumenty školy » Veřejné
zakázky) nebo budou zájemcům zaslány kontaktní osobou
zadavatele emailem na požádání.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

