Výzva k podání nabídek
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)

Platné od 23.11.2012

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/08.0072
Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
Areál pro realizaci závěrečné konference projektu
Evvoluce
Areál pro realizaci závěrečné konference projektu
Evvoluce - školící areál pro realizaci třídenní závěrečné
konference projektu EVVO a průřezová témata na klíč.
Konference pro sto osob se zajištěním ubytování,
stravování a školícího sálu.
5.12. 2011
Ochrana fauny České republiky o.s.
Zámecká 810, 259 01 Votice
Olga Ziglerová – koordinátor projektu
ekocentrum@ochranafauny.cz
734 314 455
67 77 85 85
Olga Ziglerová – koordinátor projektu
ekocentrum@ochranafauny.cz
734 314 455
Do 27.12. 2011, 24:00 hodin
Místo dodání nabídky: Ochrana fauny ČR, Farského 887,
390 02 Tábor

Stránka 1 z 3

Popis předmětu zakázky:

Zajištění pobytu na semináři účastníkům konference a
personálu:
-

-

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

Celkem 110 osob
Termín – výběr jeden z těchto: 19.- 22.9. 2012, 26.29.9. 2012, 3.-6.10. 2012
Ubytování na max. 4 lůžkových pokojích, ve zděné
budově
Strava – plná penze, drobné občerstvení kdykoliv
během dne (strava začíná 1 den oběd, a končí čtvrtý
den oběd), snídaně - coffee break - oběd - coffee
break – večeře. Možnost výběru min. ze 2 pokrmů
(1 vegetariánský). Maximální cena za stravu na
osobu a den 300,- Kč.
Školící místnost pro 100 osob

480.000,- bez DPH
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
19.- 22.9. 2012
26.-29.9. 2012
3.-6.10. 2012
Jeden z uvedených termínů, dle popisu 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

Platné od 23.11.2012

Dle popisu předmětu zakázky: Ubytování na 3 noci, s plnou
penzí, začínající obědem 1 den a končící 4 den obědem.
Areál realizace závěrečné konference.
 Nabídková cena 60%
 Kvalita poskytovaných služeb40%
Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad
uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být
ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
V nabídce musí být uveden kontakt na osobu jednající ve
věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresa.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, tedy
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
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zpracování smlouvy
dodavatelem):
Zadávací dokumentace – příloha č. 1
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: 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).
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Další podmínky pro plnění
zakázky:
Příloha č. 1.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
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 Příloha č. 1.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Olina
Ziglerová
ekocentrum@ochranafauny.cz
734 314 455

V Táboře dne 2.12. 2011

……………………………….
Ing. Olina Ziglerová

Platné od 23.11.2012
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Příloha č.1: Zadávací dokumentace
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Obsahem nabídek musí být:
-specifikace zboží
-popis zboží
-předložení návrhu smlouvy
-ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
-přehled jednotkových cen zboží
-cena celkem bez DPH
-cena celkem s DPH
Doba a místo plnění zakázky:
Jeden z nabídnutých termínů ve výzvě k podání nabídek
Areál školícího střediska dodavatele.
Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele:
- ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
Návrh smlouvy:
Smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
-smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
-předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně)
-cena vč. DPH a uvedení samotného DPH příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH,
platební podmínky
-doba a místo plnění
-povinnost, aby dodavatel 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)

………………………………………
Ing. Olina Ziglerová
Ochrana fauny ČR
V Táboře dne 2.12. 2011

