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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)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:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
1

01/1.1/04/02

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.05/01.0004
Volba povolání se zaměřením na zvyšování podílu
technických profesí na trhu práce
Volba povolání - zajištění autobusové dopravy
Služba
6.3.2009, e.č. VZ US IS : 60028851
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
Jiří Daniel
Tel. : 494 542 482
daniel@komora-khk.cz
25948890
CZ25948890
ing. Jan Tomek
tel: 777 244 236
tomek@icvv.cz
6.3.2009 – 26.3.2009, 09:00 hod

Organizace nepravidelné autobusové dopravy žáků ZŠ a SŠ
v Královéhradeckém kraji na exkurze do technicky
zaměřených firem v letech 2009 - 2011
4.750.000,- Kč
15.4.2009 – 31.10.2011

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje,
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním
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Hodnotící kritéria:

•

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace2:

• základní kvalifikační předpoklady podle § 53
• profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 a), b)
• Dle § 55 odst.1 písm.a) zákona - dodavatel předloží
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil.Kč, dle §
55 odst. 1 písm.c) - dodavatel předloží údaje o celkovém
obratu dosaženého v posledních 3 účetních obdobích
• Dodavatel předloží : dle § 56 odst. 2 písm. a) - seznam
významných služeb poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech, dle § 56 odst 2 písm. g) - přehled
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele, dle §
56 odst 2 písm. h) - přehled provozních a technických
zařízení - přehled autobusů dodavatele

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu 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.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění
zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Nejnižší nabídková cena

Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci

*nepovinný údaj

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.

2

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

elena.zrebena@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský

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

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Platné od 20.1.2009

Jan
Tomek
tomek@icvv.cz
777 244 236
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