VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
pro zakázku malého rozsahu na služby
dle VP č. 9/2012

„Lyžařský kurz 2016 – ZŠ Svisle 13“

Název zakázky:
„Lyžařský kurz 2016 – ZŠ Svisle 13“
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
IČ:
Sídlo zadavatele:

Základní škola Přerov, Svisle 13
47858052
Svisle 13
Přerov, Přerov I – Město, 750 02

Statut. zástup. zadavatele: Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy
web zadavatele:

www.zssvisle.cz

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Yveta Gadasová
581 701 811, 724 964 493
gadasova@zssvisle.cz

Zasílací adresa:

dtto sídlo zadavatele

e-mail: skola@zssvisle.cz

1 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek
souvisejících s realizací „Lyžařského kurzu 2016 – ZŠ Svisle 13“, dle §12 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen“zákon“), v platném znění, resp. dle Vnitřního předpisu
č. 09/2012 „Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru
akcí“, vydaného Radou města Přerova.
Klasifikace předmětu VZ dle CPV
Předmět
Rekreační, kulturní a sportovní služby

CPV
92000000-1

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 135.000,- Kč včetně DPH
3 Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý
pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (vyjma 30.10.2015 – škola je uzavřena)
na adresu: Základní škola Přerov, Svisle 13, 750 02 Přerov, kancelář (přízemí hlavní
budovy).
Konec lhůty pro podání nabídek je: 9. listopadu 2015 ve 14:00 hod.
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami
a razítky uchazeče a zřetelně označených:
NEOTEVÍRAT VZ – „Lyžařský kurz 2016 – ZŠ Svisle 13“
Na obálce bude dále uvedena čitelně adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.
4 Požadavky na prokázání kvalifikace
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
5 Kritéria pro hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu zakázky v
Kč včetně DPH. Bližší informace o hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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6 Zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této Výzvy je Zadávací dokumentace včetně Přílohy č.1.
Příloha č. 1 obsahuje následující části:
 oddíl 1 - Krycí list nabídky
 oddíl 2 - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
 oddíl 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
 oddíl 4 - Výpis z obchodního rejstříku
 oddíl 5 - Doklad o oprávnění podnikat
 oddíl 6 - Nabídková cena
 oddíl 7 - Obchodní podmínky – návrh smlouvy
 oddíl 8 - Pojištění uchazeče
 oddíl 9 - Vzorový jídelníček
 oddíl 10 - Prohlášení o kvalitě vody
 oddíl 11 - Prohlášení o vázanosti
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí Výzvy, která je zaslána nejméně 4 vytipovaným
zájemcům, o kterých má zadavatel věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti,
odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas dodat.
Veškerá dokumentace je poskytnuta těmito způsoby:
a) zaslaná jim doporučenou zásilkou poštovní službou na jejich poštovní adresu,
b) zaslána elektronicky na jejich e-mailovou adresu.
c) zveřejněna na webovém portálu zadavatele: www.zssvisle.cz
Zadavatel vyžaduje po všech oslovených zájemcích, aby po obdržení emailu s veškerou
dokumentací veřejné zakázky odeslali bezodkladně zpět emailem zadavateli potvrzení, že
veškerá zadávací dokumentace jim byla řádně a v pořádku elektronicky doručena.

V Přerově dne 27. října 2015

Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel školy
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