Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky (služba) :

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:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ. 1.07/3.2.07/02.0086
Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření
lektorských dovedností
„Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním“
Předmětem zakázky je dodávka vzdělávacích kurzů pro
interní a externí lektorský tým zadavatele, dodávka
výukových materiálů a pronájem učeben.
25. 6. 2012
Edu Silesia, o. s.
Šeříková 315, 739 61 Třinec - Lyžbice
Ing. Marek Siemienik, předseda o. s.
Tel. č.: 776 595 997
e-mail: info@edusilesia.cz
226 69 311
Zadavatel není plátcem DPH
RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno,
Mgr. Petra Mlčochová, verejnezakazky@renards.cz
Tel. č.: 544 528 641
Datum zahájení: 25. 6. 2012
Datum ukončení příjmu: 12. 7. 2012 ve 13:00 hod
Předmětem zakázky je:
-

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
1

realizace školení lektorů zabývajících se dalším
vzděláváním se zaměřením na oblast tzv. měkkých
dovedností, didaktiky, technik duševní práce a
využití multimediálních prostředků pro didaktické
účely
- pronájem školicích místností po dobu výuky.
- dodání výukových materiálů k jednotlivým kurzům.
Podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.292.400,Kč včetně DPH (1.077.000,- Kč bez DPH).
Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách – zjednodušené podlimitní řízení
Doba plnění zakázky: do 30. 6. 2013

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Místo plnění: území Moravskoslezského kraje Těšín, Třinec

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Nabídková cena včetně DPH

Český

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době
od 9:00 do 15:00 hod.) na adresu sídla zástupce zadavatele
– RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno
Viz zadávací dokumentace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
včetně návrhu smlouvy, který musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Další podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Viz zadávací dokumentace.

Dodavatel se ve smlouvě musí zavázat k tomu, 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).
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a
Další podmínky pro plnění
vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné.
zakázky:
Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace včetně příloh je poskytována
Podmínky poskytnutí
bezúplatně na základě e-mail. žádosti odeslané na adresu
zadávací dokumentace
verejnezakazky@renards.cz , dále je zadávací dokumentace
včetně příloh zveřejněná na profilu zadavatele:
http://edusilesia.profilzadavatele.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit z důvodů
uvedených v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Petra
Mlčochová
verejnezakazky@renards.cz
+420 775 566 237

V Třinci dne 20. 06. 2012

Ing. Marek Siemienik
předseda o. s.

2012.06.25 10:40:59

CN=Ing. Marek Siemienik
OU=1
serialNumber=20 36 81
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
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