Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola,
Přerov-Předmostí, Hranická 14
Se sídlem: Přerov II–Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

Výzva k podání nabídky
1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
(tel., email)

Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, PřerovPředmostí, Hranická 14
Hranická 14, 751 24 Přerov-Předmostí
45180083
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Alena Bendová
581 211 739, 739 328 070, info@zsjakprerov.cz

2. Zakázka
Název:
Předmět (služba/
dodávka/stavební práce):

„Lyžařský výcvikový kurz 2018“
Poskytnutí služby

Typ:
Datum vyhlášení:
Předpokládaný počet osob:
Lhůt plnění zakázky:

Zakázka malého rozsahu do 64 000,-Kč bez DPH
1. 11. 2017
35 žáků, 5 osob doprovodu
19. 2. 2018 – 23. 2. 2018

3. Nabídka
Lhůta pro podání nabídek
13. 11. 2017
(ukončení příjmu nabídek vč. času): 10:00 hodin
Místo dadání/převzetí nabídky:

Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, PřerovPředmostí, Hranická 14
Hranická 14, 751 24 Přerov-Předmostí

Požadavek na formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v
českém jazyce, podepsána osobou oprávněnou jednat za
uchazeče. Nabídka bude podána v zalepené obálce opatřené
razítkem nebo podpisem uchazečem na uzávěru. Obálku
označte textem "Lyžařský výcvikový kurz 2018NEOTVÍRAT". Zadavatel, pro všechny písemnosti vztahující
se k tomuto zadávacímu řízení, stanoví povinnost jejich
vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v jiném než v
českém jazyce uchazeči doplní úředním překladem do
českého jazyka.

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Mgr.,Bc. Vra
Václavíková
Požadavky na Date:
obsah2017.11.01
nabídky:
12:36:40 +01:00
Reason:
Location:

Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší
technické/odborné) specifikaci. Uchazeč uvede celkovou
nabídkovou cenu v členění: cena bez DPH, sazba a výše
DPH, cena včetně DPH. V nabídce musí uchazeč předložit v
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Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola,
Přerov-Předmostí, Hranická 14
Se sídlem: Přerov II–Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24
jednom vyhotovení níže uvedené dokumenty:
1. Doklady potvrzující splnění kvalifikačních předpokladů
uchazeče v rozsahu této výzvy.
2. Řádně podepsaný návrh kupní smlouvy, včetně všech
případných příloh.
3. Případně plné moci či pověření pro osobu/y podepisující
doklady obsažené v nabídce nepodepisuje uchazeč či
statutární zástupce uchazeče.

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

* čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
řádně podepsané oprávněnou osobou uchazeče
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
* kopie živnostenského oprávnění vztahující se k předmětu
zakázky (živnostenský list – hostinská činnost)
čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku nesmí být
ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Varianty nabídek:
Hodnotící kritéria:

zadavatel nepřipouští varianty nabídek
Hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka v Kč vč.
DPH, v případě rovnosti nejnižší nabídkové ceny rozhodne
los.

4. Ostatní ujednání:
Další podmínky pro plnění zakázky: Smluvní vztah bude upraven Smlouvou o zajištění služeb.
Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům,
bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude
uchazeč zadavatelem bez zbytečného odkladu vyrozuměn.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související
s předmětem plnění veřejné zakázky. Celková nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
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Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola,
Přerov-Předmostí, Hranická 14
Se sídlem: Přerov II–Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

Na změnu zadávacích podmínek (včetně počtu žáků a
dospělých), na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení
výběrového řízení bez udání důvodu, na odmítnutí všech
nabídek, na případné další jednání o nabídce, na ověření si
údajů v předložené nabídce, nevracet podanou nabídku.
Zadavatel smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem
uveřejní na portálu registru smluv, v souladu se zákonem č
340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.

Seznam příloh:
Příloha č. 1
1. Krycí list nabídky
2. Prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
4. Nabídková cena – položkový rozpočet účastníků
5. Obchodní podmínky – Návrh smlouvy
6. Kopie pojistných smluv nebo odkaz na Registr smluv
7. Ostatní informace od uchazeče
8. Prohlášení o návaznosti nabídkou počtu stran nabídkového svazku
V Přerově 1. 11. 2017
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Ředitelka školy
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