Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)
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:

9/60
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.04/02.0007
Rozvoj jazykových kompetencí učitelů základních a
středních škol okresu Nymburk
STUDIJNÍ POBYT V ZAHRANIČÍ – 2. SKUPINA
Předmětem zakázky je zajištění služby - zahraničního
jazykového studijního pobytu pro 26 učitelů základních
a středních škol z okresu Nymburk dle níže uvedené
specifikace.
20. prosinec 2011
Gymnázium Nymburk, Nymburk, Komenského 779
288 40 Nymburk, Komenského 779
RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy

61632210
RNDr. Jiří Kuhn, koordinátor projektu
mail:
kuhn@gym-nymburk.cz,
mobil: 608240494
Datum zahájení příjmu: 2. leden 2012, 8,00 hod.
Datum ukončení příjmu: 13. leden 2012, 10,00 hod.
1.
2.
3.

4.

Délka jazykového kurzu
Jazykový kurz bude trvat 14 dní
Vyučovaný jazyk
Angličtina
Termíny kurzů
březen - 4 osobyz toho jedna manželská dvojice
duben - 7 osob
květen - 8 osobz toho 2 manželské dvojice
červen - !2. a 3. týden! 7 osob
Počet osob, které budou vyslány do jedné destinace
v jednom termínu, nesmí být větší než 3.
Destinace
Očekáváme, že v nabídce budou zařazeny jazykové
kurzy ve všech těchto destinacích:
Anglie – město
Anglie – venkov

5.

6.

Irsko
Skotsko
Podmínky pro organizaci kurzů
Účastníci kurzu budou agenturou detailně
informováni nejpozději 7 dní před odletem
Minimální počet hodin výuky je 20 hodin
týdně.
Lektorem musí být rodilý mluvčí.
Ve skupině může být maximálně 15 žáků,
podmínkou je, aby se jednalo o dospělé žáky,
ne o teenagery.
Skupina musí odpovídat jazykové úrovni
studenta.
Agentura bude mít v místě nebo na telefonu
delegáta – kontaktní osobu pro řešení
případných problémů.
Ubytování
V nabídce musí být možnost volby mezi ubytováním
v rodině a ubytováním v hostelu.

Ostatní podmínky
a) Zprostředkující agentura musí umět účastníkům
nabídnout další služby pro zkvalitnění výuky,
zejména se jedná o následující služby:
Možnost posílení hodinové dotace výuky
Možnost intenzivnější výuky v menší
skupině
Možnost zajištění fakultativního programu
nad rámec výuky
b) Škola, na níž budou účastníci kurz absolvovat,
vydá po jeho ukončení certifikát o absolvování
kurzu.
686 550,- Kč včetně DPH
(služba nepodléhá dani z přidané hodnoty)
7.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč a platební
podmínky

Platební podmínky budou smluvně ošetřeny takto:
a) Gymnázium Nymburk, jakožto realizátor projektu
uhradí vítězi soutěže zálohu ve výši 40%
vysoutěžené a smluvně sjednané ceny po podpisu
smlouvy na základě dodavatelem vystavené
zálohové faktury.
b) Další platby budou probíhat na základě dodavatelem
vystavených faktur takto:

Po návratu osob vyslaných na kurzy
v březnu a dubnu – 2. zálohová faktura, jejíž
výše bude odpovídat alikvotní části
připadající na počet osob, které se v tomto
období kurzu v zahraničí zúčastnily, z 50%
smluvně sjednané ceny zakázky.
Po návratu osob vyslaných na kurzy
v květnu a červnu – 3. zálohová faktura,
jejíž výše bude odpovídat alikvotní části
připadající na počet osob, které se v tomto
období kurzu v zahraničí zúčastnily, z 50%
smluvně sjednané ceny zakázky.
Doplatek ve výši zbylých 10% smluvní ceny
uhradí Gymnázium Nymburk na základě
závěrečného protokolu podepsaného oběma
smluvními stranami. V protokolu bude
potvrzeno
splnění
všech
smluvních
podmínek ze strany dodavatele.
Všechny faktury budou dodavatelem vystavovány
se splatností 30 dní.
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:

Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Místem dodání služeb budou smluvně dohodnuté destinace
jazykových kurzů. Místem pro jednání smluvních stran je
Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40
Nymburk.
Časový harmonogram plnění zakázky:
Kurzy budou zasazeny do roku 2012 dle rozpisu uvedeného
v „popisu předmětu zakázky“, tedy:
Zahájení kurzů – březen 2012
Ukončení kurzů – červen 2012
Nabídka bude doručena do kanceláře Gymnázia Nymburk.
Nabídku doručte poštou nebo osobně do sekretariátu
Gymnázia Nymburk v obálce, na jejíž přední straně bude
uvedeno „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JAZYKOVÉ KURZY
– NEOTVÍRAT
1. Nabídková cena
60%
2. Zkušenosti dodavatele s pořádáním kurzů 20%
3. Splnění podmínek uvedených v bodě C 10%
4. Akceptování platebních podmínek
10%
Nabídka musí obsahovat tyto dokumenty prokazující
kvalifikaci:
1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3
měsíců)

2. Kopie dokladu o přidělení DIČ, IČ
3. Kopie příslušných živnostenských listů

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Uchazeč, který bude vybrán pro realizaci zakázky, doloží
úředně ověřené kopie výše uvedených dokumentů před
podpisem smlouvy.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude doručena v tomto závazném členění:
1. Identifikace organizace
2. IČ a DIČ
3. Statutární orgán
4. Kontaktní osoba
5. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
6. Detailní informace k bodům 4, 5, 6 uvedené
v „Popisu předmětu zakázky“.
7. Výčet možností poskytnutí dalších služeb dle bodu
7 uvedeného v „Popisu předmětu zakázky“ a
uvedení cen těchto služeb
8. Cenu celkem v členění bez DPH a s DPH.
9. Podepsaný návrh smlouvy ve 3 vyhotoveních a
jeden návrh smlouvy ve formátu *.doc na CD, které
budou součástí podané nabídky.
V textu smlouvy musí být jasně uvedeno:
a. Cena za dodávku je cenou nepřekročitelnou.
b. Sankce pro dodavatele služby za nedodržení
podmínek smlouvy uvedených v bodě 5. a 7.
„Popisu předmětu zakázky“ výši 2% z celkové
smluvní ceny.
c. Sankce pro objednatele pro případ zpoždění s
platbou faktury ve výši 0,5% z ceny faktury za
každý den prodlení. Ve smlouvě bude uvedeno,
že v případě zpoždění platby prokazatelně
způsobeného lhůtami při převodu finančních
prostředků z OPVK na účet Gymnázia
Nymburk, bude od sankcí dodavatelem
upuštěno za předpokladu, že platba bude
provedena objednatelem na účet dodavatele
bezprostředně
po
obdržení
finančních
prostředků Z OPVK.
d. Závazek vítěze soutěže – dodavatele jazykových
kurzů v zahraničí – uchovat u sebe způsobem
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v
zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR všechny
doklady a účetní dokumenty související
s plněním smlouvy do roku 2025.
e. Platební podmínky:
i. Gymnázium Nymburk, jakožto realizátor
projektu uhradí vítězi soutěže zálohu ve výši
40% vysoutěžené a smluvně sjednané ceny
po podpisu smlouvy na základě dodavatelem
vystavené zálohové faktury.
ii. Po návratu osob vyslaných na kurzy
v březnu a dubnu – 2. zálohová faktura, jejíž
výše bude odpovídat alikvotní části
připadající na počet osob, které se v tomto
období kurzu v zahraničí zúčastnily, z 50%
smluvně sjednané ceny zakázky.
iii. Po návratu osob vyslaných na kurzy
v květnu a červnu – 3. zálohová faktura,
jejíž výše bude odpovídat alikvotní části
připadající na počet osob, které se v tomto
období kurzu v zahraničí zúčastnily, z 50%
smluvně sjednané ceny zakázky.
iv. Doplatek ve výši zbylých 10% smluvní ceny
uhradí Gymnázium Nymburk na základě
závěrečného protokolu podepsaného oběma
smluvními stranami. V protokolu bude
potvrzeno
splnění
všech
smluvních
podmínek ze strany dodavatele.
Všechny faktury budou dodavatelem vystavovány
se splatností 30 dní.
10. Předpokládanou součinnost objednatele s uvedením
termínů, jejichž dodržení je pro splnění zakázky ze
strany dodavatele potřebné.
Objednatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat,
smlouvu změnit a doplnit.
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Nabídková cena bude uvedena jako cena celková. U ceny
bude uvedeno, že nepodléhá DPH.
Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele
umožnit 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).
Viz bod 9.d požadavku na zpracování nabídky – obsah
smlouvy.
1. Nabídka bude podána v českém jazyce.
Další podmínky pro plnění
2. Pokud dodavatel splňuje podmínky pro tzv. náhradní
zakázky:
plnění, přiloží doklad potvrzující tuto skutečnost ke své
nabídce.
3. Pokud je dodavatel pojištěn proti úpadku, doplní
nabídku čestným prohlášením v tomto smyslu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

