Výzva k podání nabídek
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
Popis předmětu zakázky:

Maximální přípustná
hodnota zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta dodání /časový
harmonogram plnění
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/19.0008
„Psychologie jinak“ - projekt na podporu DVPP a výuky
psychologie na středních školách
Ubytování a stravování účastníků kurzů včetně pronájmu
školících místností – Psychologie 2 - II.etapa
Služba
18.6.2012
Erudis, o.p.s.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272
26435667
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272
Nabídky je možné předkládat od 18.6.2012 do 29.6.2012 do
13:00 hodin.
Předmětem zakázky je ubytování, stravování a pronájem
školících místností pro školení pedagogických pracovníků včetně
lektorského týmu v projektu Psychologie jinak:
Zajištění ubytování pro maximálně 60 osob na 2 víkendová
školení
Zajištění stravování pro maximálně 60 osob na 2 víkendová
školení.
Zajištění 4 školících místností (kapacita 55, 18, 18 a 18
osob) po dobu školení včetně občerstvení během školení.
Popis předmětu zakázky a termíny jsou stanoveny v Podrobné
specifikaci zakázky, která je součástí této výzvy. Přílohou této
výzvy je návrh Smlouvy.
228 800,00 Kč bez DPH,
(z toho 108 800 Kč při sazbě DPH 20% a 120 000 Kč při sazbě
DPH 14%), celkem 267 360 Kč včetně DPH
Veřejná zakázka malého rozsahu
Březen 2013 – Duben 2013
Poštou na adresu:
Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2;
nebo osobně na adresu:
Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Osobní předání je přípustné pouze na uvedené adrese dne
29.6.2012 od 10:00 do 13:00 hodin.

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace:

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

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

• Nabídková cena
• Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a)
až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
(doklad ne starší než 90 dní k podání nabídky)
• Doklad
o
oprávnění
k podnikání
v rozsahu
odpovídajícímu předmětu zakázky (doklad ne starší než
90 dní k podání nabídky)
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, formou
poštovní zásilky nebo osobním doručením na adresu zadavatele.
Obálku uchazeč označí heslem: „Výběrové řízení – Ubytování
a stravování - Psychologie 2 – II. etapa, NEOTEVÍRAT“.
Jednotlivé listy nabídky musí být pevně svázány. Nabídka musí
být zpracována v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu
je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč rovněž
uvede kontaktní osobu.
Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele,
aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).
V případě této zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv
bez udání důvodu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z doručených nabídek a odmítnout všechny předložené
nabídky. Z důvodu povinné archivace se podané nabídky
nevrací. Veškeré náklady související s touto poptávkou nese
uchazeč.
Variantní nabídky od jednoho uchazeče se nepřipouštějí.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
• neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena
zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a odeslat o tom
oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování
korespondence,
• vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle
podmínek této výzvy,
• před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky
ověřit, popř. upřesnit informace deklarované
uchazeči v nabídkách.

Podrobná specifikace k výzvě k podání nabídek
1. Požadavky na zajištění ubytovacích a souvisejících služeb
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubytování pro maximálně 60 osob; přesný počet osob, který může být v jednotlivých
termínech nižší, bude specifikován předem ve stanovené lhůtě Zadavatelem (viz příloha Návrh
Smlouvy).
Ubytování nejvýše ve 2-lůžkových a 3-lůžkových pokojích, či v 2-lůžkových pokojích s
přistýlkou.
Sociální zařízení musí být vždy na příslušném pokoji.
Garance ubytování v požadovaných termínech podle bodu 4.
Kategorie ubytovacího zařízení: hotel, penzion, nebo dependance.
Zajištění ubytování na 2 noci v uvedených termínech.
Nástup a ubytování první den pobytu (pátek) od 17:00 hodin.
Ukončení posledního dne pobytu (neděle) ve 14:00 hodin.
Ponechání zavazadel na pokojích ubytovaných účastníků po celou dobu pobytu.
Možnost parkování pro účastníky školení v blízkosti ubytovacího zařízení po dobu pobytu
zdarma.
Zařízení se musí nalézat v městě, či obci, v níž je umístěna železniční stanice nebo zastávka,
resp. stanice je dosažitelná z této obce městskou hromadnou dopravou.

2. Požadavky na zajištění stravování
•

•

Zabezpečení stravování pro účastníky a lektory kurzu, nejvýše 60 osob. Přesný počet osob,
který může být v jednotlivých termínech nižší, bude specifikován předem ve stanovené lhůtě
Zadavatelem (viz příloha Návrh Smlouvy).
Stravování začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem (2 dny); zahrnuje:
- snídani formou rozšířeného bufetu (švédského stolu) s teplými nápoji;
- oběd (polévka, hlavní jídlo a jeden nápoj);
- teplou večeři s jedním nápojem;
- možnost dle předem nahlášených požadavků zajištění vegetariánské, př. bezlepkové
stravy.

3. Požadavky na školící prostory a občerstvení během školení
•

•
•
•

Poskytnutí 4 místností (učeben), z toho alespoň jedna s kapacitou 55 osob při divadelním
uspořádání (pouze židle bez stolů). Další tři místnosti, každá s kapacitou 18 osob při
divadelním uspořádání (pouze židle bez stolů).
Všechny místnosti budou k dispozici od pátku 18 hod do neděle 14 hodin (v přepočtu max. 2
celé fakturační dny).
Technické vybavení v každé místnosti v ceně pronájmu: židle, zásuvky pro připojení
dataprojektoru a notebooku, flipchart.
Dostatečné osvětlení a funkční zastínění oken pro potřebu projekce, vytápění, regulovatelná
teplota a možnost větrání.

•
•
•

Místnosti budou po dobu pobytu výhradně k dispozici pro účely školení (tj. nebudou
využívány jinými hosty).
Místnosti jsou součástí ubytovacího zařízení.
Během školení dodavatel zajistí během 3 přestávek občerstvení (coffee-break). Občerstvení
bude zahrnovat studený nealkoholický nápoj, kávu /čaj, sušenky nebo ovoce, pro každého
účastníka. Občerstvení může být nabídnuto formou samoobslužného bufetu ve školící
místnosti, nebo v jiných vhodných prostorách.

4. Termíny realizace zakázky
Zakázka bude realizována v podobě 2 víkendových školení (pátek-neděle) v termínech:
22.-24.3.2013
12.-14.4.2013

5. Požadavky na zpracování cenové nabídky
•
•

•

•
•
•
•

Cena bude uvedena v české měně, musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací
zakázky a je cenou nejvýše přípustnou.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena bez DPH za ubytování, stravování, a pronájem
školících místností pro výše uvedené maximální počty účastníků na 2 akcích, tato cena bude
použita pro hodnocení nabídky.
Celková nabídková cena bude dále rozepsána v položkovém členění zvlášť za ubytování,
stravování, a pronájem školících místností s občerstvením v jednotkových cenách (v cenách
bez DPH a v cenách s DPH) takto:
Ubytování: Jednotková cena v Kč bez DPH a s DPH za osobu a noc
Stravování: Jednotková cena v Kč bez DPH a s DPH za osobu a den
Pronájem škol. místností vč. občerstvení: Jednotková cena v Kč bez DPH a s DPH za 1
místnost a den
Nabídková cena za stravování účastníků nesmí přesáhnout částku 240 Kč vč. DPH za osobu a
den.
Nabídková cena za ubytování účastníků nesmí přesáhnout 570 Kč vč. DPH za osobu a den.
Nabídková cena za pronájem jedné místnosti včetně občerstvení pro účastníky nesmí
přesáhnout 4560 Kč vč. DPH za den.
Pro nejvyšší počet účastníků školení, tj. 60 osob, činí maximální nabídková cena 228 800,00
Kč bez DPH, (z toho 108 800,00 Kč při sazbě DPH 20% a 120 000,00 Kč při sazbě DPH
14%), celkem 267 360,00 Kč s DPH.

6. Formální požadavky, kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč doloží základní kvalifikační a profesní předpoklady pro plnění zakázky:
• Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst.
1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně osobou,
která je zplnomocněna za uchazeče jednat, s doložením plné moci.

•

•

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán (doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní). Možno
dodat originál či ověřenou kopii.
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. Tímto
dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo
úředně ověřená kopie živnostenského listu (doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než
90 kalendářních dní).

7. Závazná struktura nabídky
Nabídka musí být zadavateli dodána osobně nebo poštou v písemné formě v řádně uzavřené
obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“. Jednotlivé listy nabídky musí být pevně
svázány. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. Uchazeč rovněž uvede kontaktní osobu.
Povinné součásti nabídky:
–
Identifikace dodavatele (název, sídlo, IČ) včetně určení kontaktní osoby s uvedením
kontaktních údajů.
–
Předmět nabídky (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky včetně doby a místa
plnění).
–
Nabídková cena, (tj. celková cena a rozpis jednotkových cen - viz odstavec 5.)
–
Doklady prokazující základní kvalifikační a profesní předpoklady (viz odstavec 6.)
–
Návrh smlouvy, který je neměnný a je přílohou Výzvy, doplněný pouze ve vyznačených
bodech (identifikační údaje uchazeče, místo plnění, nabídková cena v požadovaném
členění), a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče

8. Způsob hodnocení nabídek, základní hodnotící kritéria
Po splnění všech požadavků bude nabídka hodnocena. Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě
pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle nabídkové
ceny, kdy nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako vítězná. Pro hodnocení bude použita
cena bez DPH.

9. Další informace
V případě této zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv
bez udání důvodu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek a
odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit. Z důvodu povinné archivace se
podané nabídky nevrací. Veškeré náklady související s touto poptávkou nese uchazeč. Variantní
nabídky od jednoho uchazeče se nepřipouštějí.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
–
–

neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a
odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence,
vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy,

–
–

před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace
deklarované uchazeči v nabídkách,
ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách,

10. Obchodní a platební podmínky
•

•
•
•
•

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu Zadavateli. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a
smlouvou stanovené náležitosti, je Zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že
Dodavatel je poté povinen doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém
případě není Zadavatel v prodlení s úhradou. Platby budou probíhat výhradně v Kč.
Zadavatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet Dodavatele. Za den zaplacení se
považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu Zadavatele
Zadavatel nebude poskytovat zálohu.
Konečná cena bude vyúčtována na základě skutečného počtu ubytovaných a stravovaných
osob na školeních, resp. prostor; a uvedených jednotkových cen v nabídce.
Nabídková cena nebude měněna po celou dobu platnosti smlouvy. Jediná přípustná výjimka je
změna sazby DPH, která bude účtována v zákonné výši.

11. Adresa a lhůta pro zasílání písemných nabídek
Nabídky je možné zaslat poštou, nebo osobně doručit (termín osobního předání pouze dne
29.6.2012 od 10:00 do 13:00 hodin) na adresu: Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00
Praha 2
Lhůta pro předložení nabídek: Nabídky je možné předkládat od 18.6.2012 do 29.6.2012 do 13:00
hodin. (termín doručení zásilky na uvedenou adresu).

12. Kontaktní osoba zadavatele
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272

Příloha: Návrh Smlouvy o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a pronájmu
prostor

