Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu,
ze kterého je zakázka
hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

c) vybudování a podpora informačně-

Aktivita:

vzdělávacích středisek

Jedná se o zadávací řízení
podle zákona č. 137/2006
Sb.?
Registrační číslo projektu:

Ne
CZ.1.06/3.3.00/05.08084

Název výběrového řízení:

Web, redakční systém, tvorba a úprava aplikací
Informačně-vzdělávací středisko

Název projektu:

Plzeňského kraje

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s
Identifikační údaje zadavatele právem státní jazykové zkoušky Plzeň, sady 5.
května 42, příspěvková organizace, sady 5. května
42, 301 00 Plzeň, IČ: 49774191
1

Telefon:

+420 731 410 121

Osoba oprávněná jednat
jménem příjemce, funkce:
(pokud nejsou shodné)

RNDr. Jiří Cais, ředitel

1

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.

Kontaktní osoba:
Telefon,e-mail:

Mgr. Richard Volín
Organizace: Centrální nákup,
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
E-mail: richard.volin@cnpk.cz

příspěvková

organizace,

Telefon: +420 377224260

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce):

Služba

Stručný popis předmětu
zakázky: (max. odstavec)

Předmětem veřejné zakázky v 1. Části veřejné
zakázky je tvorba webu, redakčního systému,
zobrazování na LCD, příprava aplikace Vzdělávací
programy, příprava aplikace Pozice. Účelem 2.
části veřejné zakázky je úprava aplikace Koperník.

Předpokládaná hodnota
zakázky bez DPH:

197 000,- Kč bez DPH

Datum zveřejnění:

10. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek trvá
27. 4. 2015 10:00
do:
Místo pro podání nabídky

Centrální nákup, příspěvková organizace,
Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň

Kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena

Jazyk, v němž musí být
nabídka podána

Český jazyk

Forma nabídky

Listinná, podepsaná oprávněnou osobou

Předpokládaná lhůta
dodání/časový harmonogram
plnění/doba trvání zakázky

15. 6. 2015

Informace o možnosti zrušení
řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení
kdykoli z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3476.html
tom, kde je možné získat
kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční
číslo
veřejné
zakázky
v informačním
--systému
o
veřejných
zakázkách:

Povinnosti dodavatele
Dodavatel je povinen
a. Splnit požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace, a to splnění:
 základních kvalifikačních předpokladů,
 profesních kvalifikačních předpokladů,
 předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku,
 technických kvalifikačních předpokladů.
b. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je financována z Integrovaného
operačního programu IOP , je uchazeč povinen dodržovat povinnosti
vyplývající z pravidel operačního programu, zejména poskytnout potřebnou
součinnost při výkonu kontroly. Uchazeč v této souvislosti sdělí zadavateli na
jeho žádost a ve stanovené lhůtě jakékoliv doplňující informace, které
souvisejí s realizací veřejné zakázky.
c. Uchazeč je povinen řádně archivovat dokumenty související s realizací VZ
(projektu), zejména uchovávat originál kupní smlouvy uzavřené na VZ, včetně
jejích příloh a případných dodatků, dále veškeré originály účetních dokladů a
dalších dokumentů souvisejících s realizací VZ (projektu), a to do doby
uplynutí 10 let od ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2025.
d. Uchazeč je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Uchazeč na
vyzvání a ve spolupráci se zadavatelem poskytne kontrolnímu orgánu
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci VZ, podá potřebné informace a
umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků
souvisejících s realizací VZ (projektu). Uchazeč poskytne na výzvu
kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s VZ (projektem). Uchazeč je dále
povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření
k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní
orgán, zadavatele a zástupce operačního programu. Kontrolními orgány se
rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním
dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální
radou regionu soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu
kontroly. Uchazeč bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn
provést u projektu (VZ) nezávislý vnější audit, přičemž uchazeč je povinen při
výkonu auditu spolupůsobit.
Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu kontaktního pracovníka na
pobočce CRR, v předmětu e-mailu uveďte registrační číslo projektu. Každé výběrové
řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.

