Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

Zpracování žádosti o dotaci k projektu
Modernizace ICT školy

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): služba
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:

23. 3. 2016

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Sídlo zadavatele: Vrchlického 567, 37901 Třeboň
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, včetně kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Ing. Petr Káninský - ředitel
tel.: 389 822 153, email: pkaninsky@sostrebon.cz
IČ zadavatele: 00073181
DIČ zadavatele: CZ00073181
Lhůta pro podávání nabídek:
(data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
Nabídky mohou být podávány od data vyhlášení zakázky tj. od 17. 6. 2016 do 23. 6. 2016 do 8 hod. na
adresu sídla zadavatele. Při podání poštovním doručovatelem je rozhodující datum přijetí na podatelně
školy
Popis předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. Zpracování elektronické žádosti v prostředí ISKP včetně CBA analýzy
2. Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy
3. Kompletace příloh a příprava projektu k předložení
Program:
Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, případně do dalších
vhodných dotačních programů
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
170.000,- bez DPH
Termín plnění dodávky: do 30. 6. 2016, 12,00hod
V případě opakovaného předložení do další vhodné výzvy je dobou plnění první den příjmu žádostí.
V případě, že zadavatel neposkytne včas potřebné podklady, lhůta pro dokončení díla se adekvátně
prodlužuje.
Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky
Termín vyhlášení zakázky: 17. 6. 2016
Termín pro podávání nabídek: do 23. 6. 2016 do 8 hod.
Otevírání obálek s nabídkami: 23. 6. 2016 v 9 hod. Mohou se účastnit zástupci firem, které nabídky
podaly.
Místa dodání/převzetí nabídky:
Místem převzetí nabídek je sídlo zadavatele:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň,
Vrchlického 567, 37901 Třeboň
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena bez DPH tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH (váha 100 %)
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele
Doložte:
1. Alespoň 1 schválený projekt v programu IROP
2. Alespoň 1 schválený projekt, jehož součástí byla tvorba studie proveditelnosti a CBA analýzy
3. Alespoň 1 schválený projekt v oblasti středního a vyššího odborného školství financovaný
v rámci fondu ERDF
Další podmínky:
1. Projekty nesmí být starší 3 let
2. Referenční list bude podepsaný zadavatelem zakázky
3. Referenční list musí obsahovat minimálně název zadavatele, název projektu a jeho registrační
číslo, výši dotace, operační program a dobu plnění zakázky
4. K referenčním zakázkám doložte kopii dokladu o schválení projektu k financování (např.
rozhodnutí poskytovatele…..).
5. Kvalifikaci musí splnit uchazeč, není možno prostřednictvím dodavatelů či šlenů konsorcia.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):
Nabídka musí být zadavateli podána:
 v písemné formě (listinné podobě)
 v počtu 1 originál,
 v českém jazyce
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci v uzavřené, neprůhledné obálce. Obálka bude označena:

1. nápisem „NEOTEVÍRAT“
2. názvem zakázky
3. bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče a adresa zadavatele.
Další podmínky pro plnění zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
Nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této výzvě.
Nevracet materiály předložené v nabídce ani samotné nabídky.
Vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky výzvy a zadávací dokumentace.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy
 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.

V Třeboni, dne 17. 6. 2016

.....................................................................
Ing. Petr Káninský, ředitel školy

