Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:

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

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.1.00/37.0158
Kam za dalším vzděláváním v kraji - regionálními festivaly
a regionálním webovým portálem k zvýšení individuální
poptávky po dalším vzdělávání
Výběrové řízení v oblasti dodávky služeb Pronájem a
obsluha ozvučení a pódia pro festivaly dalšího
vzdělávání projektu „Kam za dalším vzděláváním“
služba

20. 8. 2013
Sportlines s.r.o.
Květnového vítězství 938/79, Praha 4 - Háje.
David Kurtz, kurtz@final-pro.cz, 725399442

27622959
CZ29044481
David Kurtz, kurtz@final-pro.cz, 725399442

30. 8. 2013, 10:00 hod.
Předmětem výběrového řízení bude pronájem a obsluha
ozvučení a pódia pro festivaly dalšího vzdělávání.
Výběrové řízení je realizováno na zajištění ozvučení a
pódia, které jsou většinou využívány pro akce s
návštěvností kolem 600 osob denně:
• profi podium min. 6 x 4 m, střecha PVC min. 10 x 8 m,
• ozvučení 2 x 2 - 2.5 Kw to je 4 - 5 Kw, repro soustavy
EAW, konce CROVN, mixpult Allen Head.

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Platné od 23.11.2011
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Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:
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:

Další podmínky pro plnění
zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

Platné od 23.11.2011

Cena bude uvedena včetně dopravného a instalace podia a
ozvučení dle tourplánu.
213 333,33 CZK bez DPH
Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Plzeň 2.9. 2013 - Náměstí republiky
České Budějovice 3.9. 2013 - Náměstí Přemysla Otakara II
Hradec Králové 4.9. 2013 - Ulrichovo náměstí
Brno 9.9. 2013 - Moravské náměstí
Olomouc 10.9. 2013 - Dolní náměstí
Ostrava 11.9. 2013 - nádvoří OC Nová Karolína
Liberec 16.9. 2013 - Náměstí Dr. Edvarda Beneše
Ústí nad Labem 17.9. 2013 - Mírové náměstí
Dtto „lhůta a místo dodání“
a) celková nabídková cena – 40 %
b) kvalita a rozsah nabízené služby - 30%
c) flexibilita dodání služby – 30%

Uvedeno v Zadávací dokumentaci zakázky.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Uchazeč smí podat pouze jednu nabídku.
Další specifikace zpracování nabídky je součástí Zadávací
dokumentace zakázky.

Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje 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).
Jazyk zpracování nabídky - čeština
Zadávací dokumentace přílohu této výzvy.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradeck
ý

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezsk
ý

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

trnka@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

opvk@kr-zlinsky.cz

lucie.angelova@pardubickykraj.cz
eva.izakova@pardubickykraj.cz
danuse.pechova@plzensky-kraj.cz
barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od
2012)

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.

Platné od 23.11.2011

Stránka 3 z 4

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 23.11.2011

Lenka
Ficová
l.ficova@seznam.cz
728929005
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