Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Administrace projektu IROP
Název zakázky:

Administrace projektu IROP

Datum vyhlášení zakázky:

6. 9. 2017

Název zadavatele:

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Sídlo zadavatele:

Nerudova 859/59, České Budějovice, PSČ 370 04

IČ zadavatele:

Ing. Luboš Kubát
e-mail: kubat@sspcb.cz
tel.: 387 423 450
00582336

DIČ zadavatele:

CZ 00582336

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

Typ/druh zakázky:

Ing. Alena Dušáková
e-mail: dusakova@sspcb.cz
tel.: 387 927 119
lhůta pro podání nabídek začíná běžet okamžikem vyhlášení zakázky
a končí dne 15. 9. 2017 v 12:00 hodin, nabídky doručené po
tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny;
nabídky budou hodnoceny 15. 9. 2017 v 12:00 hodin v sídle
zadavatele, v ředitelně
písemné oznámení o výsledku výběrového řízení bude odesláno
všem uchazečům
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je:
1. Administrace projektu dle pravidel IROP s názvem Zřízení učeben pro
výuku odborných předmětů a cizích jazyků (dohled nad projektem dle
pravidel programu IROP, kontroly realizace na místě, hlášení změn,
komunikace s poskytovatelem dotace, předkládání zpráv o realizaci včetně
závěrečné zprávy o realizaci projektu atd.)
2. Spolupráce na organizaci veřejné zakázky na dodavatele dle pravidel
IROP (technická specifikace, průzkum trhu, zadávací dokumentace,
komunikace s poskytovatelem dotace přes ISKP atd.)
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby podle Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými a založenými
organizacemi.
Veřejná zakázka není zadána podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta a místo plnění
zakázky:

České Budějovice, 31. 12. 2018.

Dodatečné informace k
zadávacím podmínkám:

Uchazeči jsou oprávněni požadovat písemně po zadavateli dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti,
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti uchazeče, a to
všem známým uchazečům.
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena
zadavateli písemně nebo elektronicky, nejpozději 3 pracovní dny před
koncem lhůty pro podání nabídek, na níže uvedený kontakt:
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
Nerudova 859/59, České Budějovice, PSČ 370 04
Ing. Alena Dušáková
e-mail: dusakova@sspcb.cz

Místo pro doručení nabídky:

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, PSČ 370 04
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Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena - 100 % (hodnocena bude konečná cena
bez DPH)

Požadavky na prokázání
kvalifikace:

V rámci nabídky doložte:
1. Doklad o řádném splnění zakázky (reference):
a) 1 schválený projekt v programu IROP
b) 1 proplacený investiční projekt v oblasti středního a vyššího odborného
školství v posledních 3 letech, kde uchazeč zajišťoval administraci projektu
dle pravidel operačního programu a spolupracoval na organizaci veřejné
zakázky dle zákona a pravidel operačního programu.

Reference musí být podepsaná zadavatelem a uchazečem a obsahovat
minimálně:
název projektu (vč. registračního čísla poskytovatele dotace)
zadavatel vč. kontaktní osoby
místo plnění
výše schválené dotace
rozpočet projektu
operační program a oblast podpory
doba plnění zakázky.

K dokumentu doložte:
ad a) kopii právního aktu o poskytnutí dotace
ad b) kopii dokladu o proplacení projektu poskytovatelem dotace (např.
výpis z účtu příjemce dotace nebo avízo o provedené platbě).

2. Životopis člena realizačního týmu se zkušenostmi:
a) alespoň 3 let v oblasti administrativního řízení projektů financovaných
z fondů EU
b) zkušenost s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2004 - 2020
c) zkušenost v oblasti veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.

Životopis bude podepsaný tímto členem realizačního týmu a uchazečem a
bude obsahovat zakázky dokládající splnění podmínek.

Kvalifikaci nelze splnit prostřednictvím subdodavatele.
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 vyhotovena a zadavateli doručena v písemné formě a v
českém jazyce v jednom vyhotovení.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Zadavatel
nepřipouští elektronické podání nabídky.
Nabídka musí být dodána v jedné řádně uzavřené, neporušené obálce
označené adresou zadavatele a uchazeče, názvem zakázky a nápisem
„NEOTEVÍRAT – Administrace projektu IROP“.
Všechny listy nabídky musí být pevně svázány v jednom celku.
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Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:


Krycí list nabídky, který bude obsahovat kontaktní údaje uchazeče
(název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba,
kontaktní e-mail, telefon), celkovou nabídkovou cenu bez DPH
v české měně; nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná cena včetně všech souvisejících nákladů za celý předmět
plnění



Rozpočet – rozpis ceny



Dokumenty k prokázání kvalifikace



Vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče



Čestné prohlášení podepsané uchazečem, z něhož vyplývá, že je
uchazeč vázán celým obsahem nabídky a že údaje uvedené
v nabídce jsou pravdivé a plné.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Nabídková cena bude uvedena bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Povinné náležitosti smlouvy

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy může být
důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Další podmínky a informace
pro plnění zakázky:

Celková schválená dotace: 6.610.981,04 Kč
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP), 33. výzva.
Předpokládaná hodnota zakázky: 220.000 Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu a
rovněž vyloučit uchazeče, který nesplnil kritéria veřejné zakázky stanovená
zadavatelem.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v
zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
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