Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(sluţba/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:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
1

18/2013/3.2
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.08/02.0043
Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního
hospodářství v Jihočeském kraji
Úprava, korektury a tisk studijních opor
Předmětem zakázky je sluţba - Úprava, korektury a tisk 8
studijních opor včetně jejich dodání. 8 studijních opor
tvořících jednotnou řadu ve smyslu formy a úpravy
kaţdého titulu.
11.03.2013
Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s.
Ţiţkova 4, 370 01 České Budějovice
Doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.
Telefon: 602 474 157
E-mail: pana@vsers.cz
251 52 947
nejsme plátci DPH
RNDr. Růţena Ferebauerová
tel. 724 757 607
e mail: ferebauerova@vsers.cz
Datum zahájení 11.03.2013 12:00 hod.
Datum ukončení 21.03.2013 12:00 hod.
Úprava, korektury a tisk 8 studijních opor včetně jejich
dodání. 8 studijních opor tvořících jednotnou řadu ve
smyslu formy a úpravy kaţdého titulu (dle poţadavků této
Výzvy, specifikované na straně 3).
Cena bez DPH 231 405,- Kč (cena s DPH 280 000,- Kč).
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Kaţdý jednotlivý titul musí být dodán nejpozději do 30 dnů
od předání podkladů. Najednou budou předány podklady
maximálně pro 2 tituly. Stejný způsob předání a dodání

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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trvání zakázky

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Platné od 23.11.2012

bude platit pro všech 8 publikací. V případě zjištěných
nedostatků v předávaných podkladech a na základě
upozornění dodavatele na tuto situaci, bude s dodavatelem
písemně upraven termín zpracování titulu. Tato skutečnost
nebude mít vliv na předání dalších titulů a jejich následné
dodání dodavatelem. Poslední titul zakázky bude dodán
nejpozději
do 31.10.2013. K těmto skutečnostem se
dodavatel písemně zaváţe ve Smlouvě o dílo.
Písemné dotazy k této výzvě je moţné podávat jen
elektronicky na adresu ferebauerova@vsers.cz. Zadavatel
bude na tyto dotazy odpovídat průběţně, a to rovněţ
elektronicky.
Sídlo zadavatele :
Výzkumné centrum VŠERS,o.p.s., Ţiţkova 4, 370 01
České Budějovice.
Osobně je moţné podávat nabídky v pracovní dny, v době
od 8:00 do 15:00 hod. na ekonomickém oddělení. Nabídky
je moţné také zasílat na adresu sídla zadavatele poštou.
Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce
lhůty stanovené zadavatelem pro podání nabídek.
 Nabídková cena 100 %
 Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky
starší neţ 90 kalendářních dní.
 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší neţ
90 kalendářních dní.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu oprávněnou
jednat ve věcech technických a smluvních, její telefon a emailovou adresu.
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Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
poţadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
dopisem v zalepené obálce, která bude v levém horním
rohu označena slovy „NEOTVÍRAT – zadávací řízení“.
Obálka bude opatřena adresou uchazeče. Uchazeč pouţije
pro zpracování své nabídky závazný formulář (krycí list
nabídky), který je přílohou č. 1 této Výzvy. Všechny listy
nabídky, včetně všech příloh, budou pevně spojeny a
zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude
předloţena v jednom vyhotovení. Poţadavek na písemnou
formu je povaţován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Závazná struktura nabídky:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
2. Obsah nabídky
 Celkem 8 titulů musí tvořit jednotnou řadu ve
smyslu formy a úpravy kaţdého titulu. Sazba bude
prováděna z dodaných elektronických podkladů ve
standardních formátech a doplňujících prvků podle
Manuálu pro provádění povinné publicity.
 Parametry publikací (studijních opor)
Formát:

168x240 mm

Rozsah:

100 – 150 tiskových stran

Náklad:

100 ks publikací v papírové podobě + 1 CD
se souborem ve formátu PDF

Papír:

80g standardní papír pro text
obálka 300 g s laminem

Tisk:

černobílý tisk, barevná obálka

Vazba:

V2



Nabízející uvede ve své nabídce postup a rozpis
prací včetně časových parametrů, dále operativnost a
formy komunikace se zadavatelem ve smyslu tvorby
studijní opory.

 Nabídka musí obsahovat cenu za kompletní dodávku
(předtisková příprava – jazykové korektury a sazba,
grafický návrh obálky, tisk, vazba, kompletace)
včetně dopravy a obalového materiálu. Veškeré
částky budou výhradně uváděny a následně
převáděny v CZK. Nabídková cena bude konečná,
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pevná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění
zakázky.
3. Prokázání způsobilosti
 Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
 Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČŘ, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky
starší neţ 90 kalendářních dní.
 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší neţ
90 kalendářních dní.
 Prokázaní technických kvalifikačních předpokladů:
uchazeč uvede seznam minimálně 3 významných
dodávek realizovaných dodavatelem na jazykové
korektury a tisk odborných publikací.
4. Návrh Smlouvy o dílo, která bude obsahovat závazek
k níţe uvedeným činnostem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Redakční práce
Grafický návrh obálky
Jazykové úpravy a korektury
Předtisková příprava
Sazba
Tisk
Vazba (knihařské zpracování)
Návrh systému sankcí a to zejména v případě
nedodrţení termínu dodání předmětu plnění a
v případě dodání vadného díla
9) Platební podmínky
10) V ceně bude zahrnuto balné a doprava.
5. Vzor tištěné publikace odpovídající zadané technické
specifikaci v počtu 1 ks.
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Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Nabídková cena bude uvedena s DPH. Nabídková cena je
maximální a konečná.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umoţnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehoţ 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 zpracována v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit návrh kupní smlouvy
uvedený v nabídce (vypracovaný zejména v souladu s touto
zadávací dokumentací).
Zadavatel si vyhrazuje právo převzít pouze zakázku, která
bude řádně dodána, v odpovídajících parametrech, kvalitě a
nepoškozená.
Vyřazeny budou nabídky, které nedodrţí závaznou
strukturu.

Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel
/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz
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Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

www.pardubickykraj.cz

lucie.angelova@pardubickykraj.cz
eva.izakova@pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

danuse.pechova@plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

opvk@kr-zlinsky.cz

barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od 2012)

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdrţení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Růţena
Ferebauerová
ferebauerova@vsers.cz
724 757 607
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